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Chicagos arkivyskupijoj ims
veikti Padorumo legijonas

— ■— —r—«

1 ŽEN EVA, birž. 5. — Nusi| ginklavimo konferencijoj vykI sta karšti ginčai dėl Vokieti
jos.
Europos valstybės pasiskir
stė

j

du

priešingus

blokus.

PASKELBĖ, KAD JI NU
.To Eminencija aiškiai pa
Vienam blokui- vadovauja An
** ' e’ 2
TRAUKS MOKĖJIMĄ
brėžia, kad “Padorumo legi
glija ir jai pagalbon eina Amo
jono’’ akcija nieku būdu nėra,
WASHINtGTON, birž. 5. — rika. Kito bloko priešakyjo
kad griauti filmų pramonę,
Anglijos vyriausy!* atsakė J. yra Prancūzija ir sovietų Rubet tik kad išnaikinti nepado
Valstybių vyriausybei karo sija.
rias filmas. Kardinolas nuro-j
skolų mokėjimo klausimu. Iš
Anglija reikalauja, kad nu
do, kad yra daug filmų gerų, |
dėsčiusi notoje visus savo var siginklavimo konferencijon rei
pamokinančių ir įdomių. Deja,!
gus ir ekonominį krizį, Angli- kia kviesti Vokietijų, kuri is
jų gamintojai didesnio pelno
Į ja gale pareiškia, kad ji pasi jos išėjusi. Anglija nori, kad
sumetimais įterpia, j jas ai- ’
renka vienatinę išeiti — visi- Vokietija būtų užklausta, ko
škiai nepadorių, arha dvipra
• škai nutraukti karo skolų mo kiomis sųlygomis ji galėtų -gi įsmių vaizdų. Filmų teatrus
kėjimų iki įvyks nauji pasita žti.
A i
daugiausia lanko ,vaikai ir,
rimai ir tos skolos hus žvmiai
Prancūzija tam priešinga.
abelnai imant, jaunimas, ku
1- moj eilėj stovi —- I. Meiliūnaitė, Q. Mlkšaitė, P. Dabulskvtė, M. Bacevičiūtė, M. Pra- sumažintos.
Prancūzija cako, kacb nereikia
rių karakteris ir ateities gy nin skaitė, A. Uselytė, S. Montvilaitė, G. Miliauskaitė, S. Aliliflnaitė, B. Uždavinytė.
Anglijos toks atsakymas čia
okietijos klausti, ar ji grįš
Jo Eminencija Kardinolas
2- troj ęilėj stovi— M. Fleming, G. Denny, B. Stulginskaitė, A. Kūlbokaitė, K. Bailey,
venimas dar dirbasi. lengva
aiškinamas taip,
kaip grįžtų konterencijon.
‘
_ kad Amerika j
Mundelein
suprasti, kaip išsidirba jų ka- E. Adonjaitytė, A. Plančiūnaitė, M. Totulytė, O. Pilipavičiūtė.
•
—
.
i
nevaroma
į&ėjo, nekviečiai#
• 3-čioj ęilėj stovi — A; Bruno, J. BeleftMnty, P. Mickevičiūtė, E. StakaUskaitė, A. Agur-1 vargiai atgaus iŠ Europos .12
j
raktėrTs*
matant
tos.
rūšies
ne-,
kytė, E. Žukaitė, M. Čaikauskaitė, H. Ditchie, P. Tomasevičiūtė.
j hiliionii
Chicagos arkivyskupijoj or
bilijonų doleriu
dolerių karo
karo skolų,
skolų, ka-1
ka- ma gali grįžti.
padorius
krutomuosius
vaiz-1
Sėdi — I. Yalentinaitė, Z. Vištartaitė, T. Rastutytė, A. Pikielytė, K. Martinkiūtė, A. 2ip-Įdangi Anglijos nusistatvma
fttai ir gintai ir dar koki.
ganizuojama kampanija kovai
dus
—
filmas,
ir
girdint
neĮ
daitė,
B.
Paukštytė,
O.
Macikaitė.
'
Į
.
.
.
..
.
Tų ginčių pagrinde yra Voprieš nepadorią? filmas. Stei
’
' ’
------------ —------ ------------------------------------------------------ paseks visi kiti skolininkai.
padorias
kalbas.
i
kietijos ginklavimasis. Angli
giamas taip vadinamas “Pa
Anglija lygiai kaip ir Pran
Amerikos
katalikai
pristei

ja nori, kad Vokietija • kiek
dorumo legijonas’* — Legion
cūzija vaikiškai išsisukinėja
gė
daug
katalikiškų
mokyklų,
reikiant atsiginkluotų, kad ji
of Dėeeney, kuriam priklausy
nuo skolų mokėjimo. Girdi,
kad
vaikus
ir
jaunimų
išauklė

ti bus kviečiamas kiekviena^
būtų lygi, arba arti to, kitoms
joms skolų nemoka kitos val
tų
moralumo
dėsniais,
kad
valstybėms. Tik kaipo lygi ji
geros valios katalikas, ypač,
RYMAS, birž. 5. — Ikišiol
stybės, tai ir jos neturi reika
tėvai ir motinos, kuriems rūpi juos saugoti nuo papiktinimų,
galėtų grįžti konferencijon.
žmonėms
buvo
žinomi
tik
92
lo
mokėti.
Bet
kas
čia
gali
padorus vaikelių auklėjimas. nuo nedorų darbų ir padaryti . SUDEGE SANDĖLIS, 2 . elementai. Italijos Lincei aka VIENAS LIETUVIS ŽUVO,
Prancūzija griežtai kovoja
apeiti
Amerikų,
jei
Anglijos
KITAS
SUŽEISTAS
juos
gerais
ir
pavyzdingais
ŽMONES SUŽEISTI
prieš Vokietijos atsiginklavi.
Kampanijos prieš nepado
*. • v
demijos jaunas narys moksli
skolininkai nemoka jai skolų,
krašto
piliečiais.
Nepadorios
rias filmas priešakyje yra Jo
State gatvėje, ties 26 gatve jei Vokietija nemoka repara mų. Prancūzija nepasitiki llit
Gegužės 17 ryto apie 10 vai ninkas Enrico Fermi iš urafilmos
šiandien
ima
griauti
leriu. Kad nuo Vokietijos ap
Emin. Kardinolas Mundelein,
Aleksote kilo didelis gaisras. niumo padalė naujų elementų ledo prikrautas trokas susi cijų Prancūzijai.
šias
katalikų
pastangas.
sidrausti, Prancūzija ir orga
Chicagos Arkivyskupas, su
Degė Civinsko sandėlis ir — 93. Naujas elementas yra kūlė su automobiliu.
Anglija ir kitos Europos
vyskupais
pagelbininkais.
Ypač didesniuose centruose, tvartas, o paskui nuo jo užsi radioaktivis ir savo kemikak
Žuvo troko savininkas Pau valstybės išsižada savo prie nizuoja rytų Europos valsty
Jiems pagalboje yra visa ku kaip kad Ch Hagoj, nepadorios degė ir gyv. namas. • Kol at sudėtimi yra artimas manga- lius Balčakonis, 133 E. 104 volių. Tačiau gali ateiti lai bių blokų.
Anglija atsako, kad Hitle
nigija. Jo Eminencija paskel- filmos daug žalos daro kata vyko iššaukti gaisrininkai, nesui — nepaprastai kietas.
gat. Troko valdytojas P. Ai kas, kada jos ir vėl bus labai
bė svarbų pareiškimų tuo rei- likų dorovei. Tad čia ir pra tvartas buvo visas liepsnoj ir
man ir troke buvęs Adomas j reikalingos’ Amerikos pagal rio rėžimas niekam nepnv u
ftio
naujo
elemento
padirbi

Kitas koks rėžimas bū
kalu.
dedama kampanija.
Katali- pradėjo degti gyv. namas. Di
Kairis, 10o29 Edbrooke ave., |1OS (}avuai pamokų Amerika
tų daug aršesnis.
Prieš ketverius metus, pa- j kai tėvai bus paraginti, kad džiulis vėjas ir vandens stoka mu norima įrodyti pasaulio sužeisti. Penki kiti asmenys
tad'a bns gudresnė ir nešvaiatjaunėjimo
galimumų.
Anglijos atstovas Henderreiškia Kardinolas, jis pata i jie budėtų ir boikotuotų nepa gaisrui plėstis nepaprastai pa
sužeisti automobilv.
stvs bilijonais, kaip yra da
son pranešė, kad jis, rasi,
dalyvavo moralinio kodo fil- dorių filmų rodymų. Tas nėra dėjo. Pavojuj buvo išstatyti
BaLčakonis mirė Mercy ligo rius pereito karo metu.
vykR į Berlynu ir ten atsimų pramonei parengime. Ko- kova prieš filmų pramonę, bet antroj gatvės (Linksmosios)
ninėje.
Karo skolos turės būt atmo klaus Hitlerio vyriausybės, ko
das padarytas ir pasirašytas »priemonė, kad filmų gamybo- pus^j esantis mergaičių vie
kėtos. Nemokės skolininkai, kiomis sųlygomis Vokietija
su filmų gamintojais. Kiek jė būtų įvestos reikalingos re nuolynas ir antrieji Civinsko
užmokės patys šio krašto gy grįžtų konferencijon.
palaukus tas kodas virto j>a- formos, kad iš filmų būtų namai, kurie buvo taip pat
ventojai didesniais mokesčiais.
prastu popiergaliu. Imta ga pašalintas nepadorumas ir mo pradėję degti. Sudegusieji
Krašto respublikonų parKaro metu kongresas ir vy*minti, skleįsti ir visam krašte ratinis puvimas, kurs naikina triobesiai buvo neapdrausti, į t’jos komitetas turi suvažiaviriausybė neatsiklausė gyven
rodyti nepadoriausios filmos. jaunimo dorovę.
Nuostoliai dideli. Gaisro prie- H19 Chicagoj. Aštriais žoChicagos uoste sustreikavo tojų, ar jie Rutinka, kad bili
Ginti žmonių moralumų ne
žastis neaiški. Per gaisrų ap ožiais puolamas prezidentas
šešios darbininkų unijos, pri- jonai dolerių būtų skolinami.
buvo kitos priemonės, kaip tik IEŠKOMI TRYS ŽUDIKAI degė du žmonės.
Rooseveltas.
\VASHINOTON, biri. 5. —
Respublikonai pareiškia, klausančios International Tx>- Neban nS laiko tai padaryti.
pakilti dailiau katalikų vysku
UNDERWOOD, Ind., birž.
pams, kurie reprezęntuoja 20
kad jis “išdavęs šio Lrašto ngshoremen’s Ass’n. Prekių ftiandien gi ant gyventoj, b»a KraJ,# automobilių prekybos
vežiojimo pramonė stačiai už- nikranta ta karo .kolų naJta. n-|mai apelinoja
prf7.
milijonų katalikų šiame kra 5. — Apie 200 policijos ir gin
istorinę demokratijų.”
sprangyta. •
Ar Amerika paainaodoa Šia
Pa«ittia> kad 4aJ.
šte. Pereitųt rudenį katalikų kluotų piliečių šioje apylinkė
Streikas vyksta visuose Di pamoka!
VOKIEČIŲ KAREIVIO
vyskupai suvažiavime Wash- je ieško pasislėpusių trijų žu
giau jau nereikalinga įvesti
džiųjų Ežerų uostuose.
PAREIGOS
PARYŽIUS, birž. 5. — Au
ingtone svarstė filmų klausi dikų, kurie pietinėj Indianos
naujų darbo įstatymų. Sako,
Streikininkai reikalauja 54 KOMUNISTAI NUBAU pakanka, kas jau šiandien tu
mų. Vyskupų komitetas, pir daly nužudė pašerifį ir pašo deklų fabrikų centre — Liile
STI
BERLYNAS, birž. 5. - Vo trumpesniųjų darbo valandų
mininkaujant Cincinnati arki vė policmonų.
priemiesty Roubaix, prancū
rima. Šen. Wagnerio bilins
vyskupui, nuodugniai ištyrė
zai tautininkai surengė susi kietijos kariuomenės vyriau ir didesnio atlyginimo.
neturi būt pripažintas.
LUCKAS, Lenkija, birž. 5.
KVIEČIAMS KAINA
rinkimą, kurį komunistai ir sias vadas prez. Hindenburšį klausimų ir sudalė planus,
DIDĖJA
socialistai užpuolė.
gas pataisė kariuomenės kon PRIPAŽINO TARIFO BILIŲ — Vietos teisme 54 komuni
kaip sėkmingiau kovoti prieš
stai nubausti kalėti nuo 5 iki
nepadorias filmas. Tam tik
Pasireiškusios riaušės vyko stitucijų — “Vokiečių karei
WASHINGTON, birž. 5. — 15 metų. Komunistai pripa
slui įsteigta katalikų organi
Chicagos biržoje ėmė didėti apie 6 valandas. Pilietinė sar vio profesionalės pareigos.”
CHICAGO JR APYTJNzacija “Padorumo legijonas,’’ kviečiams kaina, kada nugir gyba malšino radikalus. Dau Iš tos konstitucijos pabalinta Senatas pravedė muitų tarifo žinti kaltais dalyvavimu sukikuri jau veikia kai kuriose sta, kad vyriausybė žada daug ginu kaip 100 asmenų sužei respublikos vardas ir įteiptas bilių, kuris tuojau pasiųstas ' lime prieš vyriausybę 1932 me KĖS. — Numatoma daugiau
lietaus ir vėsiau.
I tais.
atstovi) romams.
nacionalsocializmas. ,
mažesnėse vyskupijose.
kviečių pirkti sėklai.
sta.
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Trečiadienis, iržųlio 6, 1934

1) K A IT O A S

lonijų, kurį būdama visai negausingu, tačiau
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

ne vienų didesnę kolonijų. Rusiniečių pasise- Į
kimo paslaptis yra ta, kad jie yra neblogai1

susiorganizavę
ir
moka vieningai dirbti.
Nors ir nedaug lietuvių ltacine tegyvenu, bet

■kaitimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
BaBitradarblama lr korespondentams raktų negr*-

■oa. jei neprašoma tai padaryti (r neprjalunčlama tam
tthatul pakto kenkiu.
Redaktorius priima — nue 11; M lkl lt:M

vis dėlto jie pajįčgė pastatyti bažnyčių ir
jų kad ir sunkiausiais laikais gražiai išlai
kyti. Visokiems mūsų tautos reikalams tos

vaL

Skelbimai Bekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet

kolonijos lietuviai taip put yra daug pasi-

Publlshed Daily. Ezoept Sunday.
■UB0CRIPTIONB: Oae Teai — $<••<: BU Months
Three Months — $!.$$: One Month — 76c.
■urope — One Taar — $7.$$; Siz Months — M-M:
Cepy — .kio.
Advsrtlstni ln "DRAUOĄH” brings best reaulta.
Advertlslng rate* on appllcatlon.

— $>.t$;

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

daugiau skaitytojų turės mūsų

katalikiška ir tautiška akcija bus gyvesnė.
Katino lietuviams ir jų klebonui linkinio

mų pavojus ir nustato planus, kaip šios arki-

geriausio pasisekimo ir toliau taip gražiai ii

prieš

vieningai darbuotis.

tas filmas, kurios demoralizuoja Amerikos

taip vadinama “Padorumo Legionų” sąjun
ga. Netrukus ji turės skyrius visuose mies

tuose. Chicagoj taip put tuoj prasidės mobi

lizacija padorumo legionierių, kurie ne tik
bet ir kitus

ragins kovoti prieš tų blogų.

Tai yra naujas ir reikalingus darbas, į

kurį turi stoti kiekvienas katalikas, jei nori
saugoti jaunosios kartos dorovę. Kiek* girdi

si, prie to svarbaus ir reikšmingo judėjimo
jau pradeda dėtis ne tikj^rainlikai, bet ir
padoresnieji protestonai ir net žydai. Tokiu
būdu judėjimas dėl filmų svarinimo pasida-

rys viso krašto vienu iš aktualiausių reikalų.
Ir dėl to netenka abejoti apie'tai, kad pado
rumo legionierių darbas atneš gerų rezulta
tų.

Katalikų

skaičius yra nemažas. Jų įtaka į visus mies

to gyveninio sritis yra didelė. Tat, jų pradė
toji kova prieš nepadorumus filiuose nepa
siliks be pasekmių. Filmų industrijos vadai

bus pi įversti skaitytis su tuo nauju judėji

mu. I.ietuviai, be abejonės, taip pat dėsis
prie tos garbingos kovos.

RAGINE, WIS. LIETUVIAI
Šiandien mūsų malonūs skaitytojai ras

gana dang žinių iš Kacine, Wis. lietuvių gy

visiems

“Draugo” skaitytojams.
Skaitančioji lietuvių visuomenė jau no-

kas, nuskurdęs ir paniuręs. Ti

ktai kūrybiškų ir giedrių nuo
taikų savyje nešiodamas gali
susikurti puikų gyvenimų,

į
Žmonės, kurie nuolat yra
mes turtų, nes tos mintys, kurtos prislėgti visokių neigiamų mipadarome ne kūno, bėk dva nuolat šeimininkauja tavo ga učių, tlažnai pasiduoda paša
sios pajėgomis.
Mūsų siela Ivcje, netrukus tampa tikrove. linėms įtakoms. Tačiau kiek
lyg koks magnetas, pritraukia
“Kų padės, jeigu aš užsi vienus gali nusikratyti žmo

vtydme esti pasiekiama,

iš aplinkumos visokių dalykų

brėžiu ateityje nuveikti dide

gaus dvasių teršiančių minčių

kurie mus apsupa; bet laimi-

Kūrybinėmis, energijos min
timis pripildęs

pats

savo dvasių,

stiprinsi; ryžtingi

savo

ir tvirto savimi pasitikėjimo
mas.
Nekūrybiško žmogaus j
žmonės, kurie iš vidutiniš- ti i ngesnė pastanga, įniršta vos žmonės visuomet yra judresnį
cūarakteris visuomet yra svy-jkumo niekuomet neiškyla, ga užgimusi kiekviena gražesnė ir skaidresnės dvasios, negu
ruojantis,
nuolat praleidžiąs lėtų būti žymiai didesni, jeigu svajonė. Yra tiesiog nusikal tie, kurie vaikščioja visuomet

turi tokios

partija ir dabar valdžią turi savo rankose.’

Laike paskutiniojo karo galingos vi
Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitncria |
durio Vangtse srities raudonosios divizi
Išvertė Jonas Labanauskas

jos buvo jsiveržusios į Chiang Kai - šėko

(Tęsinys)
Dabar, po baisių karo įvykių, prasi

sas tavo gyvenimas bus men

tik

mokėtų

sidaryto plano, niekam neduok giau reikalauja vadų ir kūrė
atėjus. Įvyks taip kaip toj pasakoj: “žiema tai aš tvirtai būčiau įsitikinęs, ty/fūmo, tada ir jo’galvoji
ciiis yra lėkštas ir negyvas | paniekinti savo kilnių užsimo jų, negu sekėjų ir pamėgdžio
praeis, vasara ateis, vasara praeis, zienia a- kim jnm seksis. Nė viena žmo
tojų. Pastarųjų visuomet yra
teis” ir t.t. Kam tie rinkimai, kad tautininkų gaus charakterio ypatybė ne Būk visuomet kūrybiškai nu jimų. Jeigu tu pats savęs ne

venimo. Tos žinios, Ih* abejonės, bus įdomios

Stovi Maskva

ir energiškos nuotaikos, tai vi-

nusikratyti tais timas nekovoti su visokiomis surūgę ir paniurę. Mes kiek
neigiamomis ir tamsiomis vMį vienas galime tokius žmones
Jeigu mes gąlėtumę išmok dalykais, kinie nuodija jų dva
Birželio 4 d. pasimirė kun. Charles O’
šią. lai yra nuotaikų gadinau ko mintimis. Juk visiškai ne atskirti: jie niekuomet neturi
Donnell, C. S. C., garsaus Notre Dame uni ti niekuomet ;kitaip negalvoti,
kaip tik kūrybiškai, jeigu vi- j&os: mintys,- kurios laiko pri- sunku gyvybe betrykštančian: savo nuomonės, jie nuolat pra
versiteto prezidentas. Šiame universitete ve
palįstų dvasių, abejojimas, kūdikiui įkvėpti šviesių, kū šo kitų patarimo ir net smul
patys
lionis profesoriavo nuo 4910 metų. 1928 m. sur būtume ryžtingi,
baimė, rūpesčiai ir ypač savi rybinių minčių ir kelti jo pas kiuose dalykuose yra nuo ki
išrinktas prezidentu. Velionis pasižymėjo kai stebėtuniės savo- gyvenimo gro
mi pasitikėjimo stoka,
kuri tangas prie didelių darbų. Su tų priklausopii. Kas kita kū
po mokslininkas ir gabus jaunuoinenė-s auk- žiu ir kultūl ingumu. Kūrybi
'
■
f 9
neduoda pasireikšti kūrybi augusiam žmogui tai sunkiau rybiškai nusiteikęs žmogus:
lėtojas. Be to jis buvo žymus rašytojas ir škas žmogus -^-Uai nuolat go
nėms jėgoms: Kai kūne žmc.. 1 padaryti, bet vaikas tokiai su jis drųsus, jis savarankiškas,
poetas, parašęs ir išleidęs keletu- vertingų ro laukiantis/T&upin&s geriau
jis visuomet turi
knygų. Jo asmenyje Amerikos katalikai ir > šių vilčių, tikėjimo if savimi jn< s dgai negali užmiršti savj gesDjai visiškai lengvai pasi- ryžtingas,
visas kraštas neteko didelio mokslininko ir | pasitikėjimo^ prie savęs pri į nepasisekimų ir nuolat krem duoda. Jeigu tu ko nors ilgies savo nuomonę, — jis yra tas,
tąsi dėl savo gyvenimo; unin j“’
teisės tai pasiekti, tai1 kuriuo kiti pasitiki. Daugelis
traukia geriausius dalykus ir
uolaus darbininko.
lys apie tuos dalykus taip sti į b k visur pasitikėjimo ir kū žmonių savo gyvenimų praleiI
niekuoiųet riČJū’&l'aimr: Nekū
<
S|C
•
pi
j '4->'*> ^ėklasir o paųk^ipĮaS I džia maža tenuveikdami dėl.
ivbiŠkai nusitetkhsib' Sinogduč
jog tiūkdo dubti po»ity£ų'da- 'He}R<matv»i, kaip iš ji/Sųnsi-1 to, kad jų neigiamai nusiteiLietuvos laikraščiai jau rašo apie lakū
i dvasia aplink save temato tik
no Janušausko atsisakymų skristi į Lietuvą.
• kraus' puikūs žiedai ir šūbręs kusi dvasia paraližuoja kūry- tamsius šešėlius. Jeigu tu ne Ii)::
našūs vaisiai. Jeigu kada norsĮbinę nuotaikų; jie nedrįsta ko
“Rytas” padaro tokių pastabų.: “Matyt Ja
išmoksi greitai,. ir: tvirtai apsi
Tiktai dųkar mes pradeda 4,,„ „„„u,,
< ..
nušauskas norėjo iš to padaryt gerų biznį, Į spręsti ir pųfetV’tų ųpsigpren. .
r -t.
tau sunku ar jautiesi esąs nu- nors didingesnio pasiryžti ir
me suprasti, kad mes patys e ■
bet jam nepavykus, jis ir atsisakė skristi. Kų
skriaustas, galvok sau viena-: siekti. Kas bijo veikti, kas
i dimų veikti<^Mg*ti svyruosi ir sa- e ne tik savo minčių,tojio
dabar pasakys ta spauda (su ‘Naujienomis’
“Dievas vishs žmones lygiai svyruoja, —- nieko nenuveikia,
j liėkuriuosi, ir viena kitai prie laikų, bei ir gyvenamų aprtn
priešaky), kuri taip puolė kat. laikraščius,
globoja. Visi turi prie Jo vie-Į
Žmonijos vadai visuomet bu
štaraujančių aplinkybių būsi kybhi valdovai.
Mes patys
uodas
teises.
Kiekvienam
žmo-j
vo
kūrybiškai nusiteikę. Jie
kurie jau iš anksto paabejojo Janušausko žy
• T’/*’
\
| šen ir ten stumdomas, tai ta minčių pagalba susikuriame
gio pati ijotiškumu”. Taip pat reiškiama pa
gui Dievas duoda tai, ko .jis kiekvienų pavergia savo ener
I vo gyvenimo‘laivelis bus įvai- sau gyvėūūuų. Jeigu tu nuo- ; ,
T
,
sitenkinimo, kad Janušausko vietų užėmė Įeit Į rių vėjų visur mėtomas ir nietrokšta,. Jo
Jo prašo
prašo ir
ir ko
ko visoviso gingu ryžtumu. Tur Imt nėra
, i
; i x 'u -l •
•.
trokšta,
lal 1 usį kūnbiskai nusiteikęs
Vailkus. Lietuvos visuomenė esanti pasiry
mis savo jėgomis siekia. Die- pasaulyje
liūdnesnio vaizdo,
„ . .
..
,,
,
*• ,
, • kuomet negales įplaukti į pa ♦ ai visuomet būsi pakankama-’
zusi ir toliau remti antrąjį transatlantinį skri. , .
. , . .
,
na visiems ta pati: ir turtin-: kaip matyti žmogų, neturintį
| sisekimo ir laimes uosta,
drąsus, ryžtingas, kaip tikras
dimų.
;
U '
*
giems ir vargšams. Aš galiu I savo nuomonės, visuomet tik
•
•
*
į
Jeigu įganęs koks jaunuolis kūrėjas. Jeigu būsi apsiblau- pasiekti tai, kų užsibrėšiu. Aš pritariantį ir su visais sutinŠiemet birželio mėn. turėjo įvykti nauji i paklaustų, kokias jis ypaty- f-ęs^leviltiškas, tai negalėsi iŠ pasieksiu, kų pasiryžau”.
kantį. Visiškai nejučiomis mes
tavi
savo gabumų,
savivaldybių rinkimai Lietuvoje. Bet vidaus bes, laiduojančias pasisekimų, plėtoti
pradedame nekęsti tokio žmoturi, tai aš pirma stcngčiaus J
niaa bus siaura, be platėtų
Kur būtum, kokioso aplin
reikalų ministeris pareiškęs, kad rinkimai |
patirti, ar jr-s moka ryžtis d j r,l’l ū^simo^imų ir be. įkūrėjo kybėse gyventum, niekuomet ^aus‘
būsiu atidėti iki rudens. Galima iš anksto
Gyvenimas visuomet dau»
beveik įspėti, kad rinkimų nebus ir rudeniui‘•greitai ir tvirtai apsispręsti, I • P&Ginių". 'Kai žmogui .trūksta nesugriauk savo gyveninio su-

plinta susiorganizavusi

Už Kinijos Pečių

gu neturėsi savyje kūrybiškos

veikia ten, kur kitas praeina J ^Abiškai, ar nekūrybiškai kvėpuoja tokiu tvankiu oru
pro šalį, nieko nepastebėda- Į-<as >Ia nusiteikęs.
kuriame gęsta kiekviena
di-

pasitaikančias progas.

jaunimų.

bet

si apie save žemų pažiūrų. Jei-'

Kuo ma, juo sunkiau yra apsisprę- (trukumus. Viskas priklauso i Įln įs yra persunkta daugelio
laikraščiai, sti. Kūrybiškas žmogus jaa,llU0 žmogaus nusiteikimo,: a; šeimynų visa atmosfera; jos

tuo jie bus stipresni, įvairesni ir visa mūsų

kų ir rimtų raštų, kuriame nurodo blogų fil

ne vien patiems rasiniečiams,

nežiūrėti į tave

žemomis akimis, jeigu įiuts e-

1 gali gyventi be katalikiško laikraščio.

kardinolas Mundelein anų dienų išleido ilgo

Chicaga yra didelis miestas.

m galvok
apie nepasisekimų
juos įvykdo. Svyravimas — vyk laukan iš savo galvot*
tai pirmutinis šilimo charak kiekvienų nepasisekimo minterio bruožas. Viskų, kas gy- t,; taip pat negalvok apie n*:

kodėl jiems

litis darbus! Aš jų vis tik ne ir taip pasidaryti atsparus pa
me sau tuos, kurie yra arL i atliksiu, nes aš nesu genijus. šalinėms įtakoms. Tada žmo-,
mi musų sietai. Vieni žmonės į .y; jurju pasitenkinti papras- gus drųsiai galės žygiuoti, lyg
lU'ini pasisekimų, antri nepa Į į u gyvenimu’’. — Tokiu galkoks karžygis, nes savo dva
sliekinių, vieni turtų ir perte-Į VOjHnu įr tokiomis kūrybinę
sios tvirtumu jis nugalės vi
antri neturtų ir visokius nUotaik;y griaunančiomis min sas kliūtis.
pranta, kad šiandien nė vienas katalikas ne- giau apie tų dalykų galvoja-

dės prie kovos prieš nešvarias filmas. Jo Em.

boikotuos nepadorius teatrus,

kaip

Nors Itacine ir dabar yra gana plačiai ti kito patarimo.
skaitomas dienraštis “Draugas”, tačiau kle
Kiekvienas svarbesnis pasi
bonas ir veikėjai tikisi, kad netrukus jis pra ryžimas reikalauja dalyko, dė!
dės eiti į kiekvienų lietuvių šeimų. Jie su kurio pasiryžtama. 1 r juo dau

KOVA PRIEŠ NEPADORIAI FILMAS

Visoj Amerikoj

HX.JU.B-J—*>-w-

,

si Uvo Pliešai- Niekas
tau ir esi, todėl jie tave taip pat
imsi: eks, kol tais nenaudėliais pradės niekinti. Ir iš tikrųjų,

nemisikraty.-i.
Manyk,
kad
sugebėjimą-, v iskas Dievo lankos padui y
MUb8us neToli tenueis. Jis ga išmintingai, greitai ir tvirta' tn. Apie viskų manyk is geros
li tiktai pakenkti ir sugriauti apsispręsti. Kas yra didvyri pusės; tarp savo bendradarbių'•
tai, kas buvo sukurta. Nekū- t kai nusiteikęs, tas ilgai ne rodyk pergalėtojo veidų, 1; g
I rybiškai nusiteikę, nekūrybiš- svarsto, nesvyruoja, neabejoju
tau viskas geriausiai sektųsi;
I
veiksime. Svyruojantis ir nelūkuriuoja. Nejučiomis ji>
nebijok jokio nepasisekimo;
Nekūrybiškai nusiteikęs žmo gyvenime,

darbavę, didokas pinigų sumas sudėję.
.
1
tvirtas būtų, gyveninio rung
Racino lietuvių parapijoj dabar klebo
tynėse visuomet pralaimės ir
nauja gerb. kun. A. Balinskas, veteranas Wisryžtingo žmogaus
visuomet
eonsino lietuvių veikėjas, kuris valdo ir Milbus nustumtas į šalį. Net ir
vvaukee lietuvių parapijų. Jis gerai pažįsta ' ~77 ,?** *"
, ...
‘
.
..
.
.
didelio proto žmones turi būti
beveik visus vViscoųsino lietuvius, įuos vi.
. . .
,.x .x
’
.... ,
ryžtingi,
lr ten, kur tvirtas
ryžtingi. Ir
sus vardais beveik galėtų išvardinti. Del to
pasiryžimas nereikalingas, ge
jam sekasi jų tarpe veikti ir visų yra ger
riau būti ryžtingam, negu nuo
biamas.
lat galvoti, svyruoti ir klaus

LITHUANIAN DAILY FRIEND

turi vesti kovų

Kūrybiškas X^mo<nis

žmogus, nors šiaip ir labui jis sau ima didelius uždavinius ii

“DRAUGAS”

lr Chicagos katalikai organizuotai prisi

į

savo darbais Bažnyčiai ir tautai pralenkia

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metams — $6.00. Pusei metų — $1-50; Trims mėnesiams
— $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
prenumerata: Metama — $7.00; 1‘usel metų — $4 00.
Kopija — ,0So.

j <v.

_

;

Orisson Svett Marden . bejojimų, nedrąsų, baimę
ir minsi, tai kiti žmonės manys,
Į rūpesčius, nes jie yra didžiau- kad toks, tur būt, iš tikrųjų

kartų yra girdėjusi upių Racino lietuvių ko-1

“DRAUGAS”

diecezijos katalikai

n

didelės reikšmės siteikęs, vyk laukan visokį a

Pradžioje dalykai ėjo tik iš lėto pir

šiam darbui

padėjo kucmintangas.

i

ūkininkų pinigus; jis atėmė iš jų žemę I lame pinigų neužteko. Tui vedę prie toli

nieko už ją, neatlygindamas, vertė juos

myn.

(Tęsinys 3 .pųd.)

vertinsi, niekinsies ir save že

be jokio užmokesčio

taisyti kelius

mesnės katastrofos.

ir

Šiaurės ir vidurio Kinijos žemė yra

sritį ir dėka savo geros kovos taktikos

.lis jėga vertė gyventojus eiti į raudonų

griauti savo namus, jei tik jie pasitaikė

labui derlinga, jei tik ji palaistoma; tada

prie,arė jam daug nuostolių. Viena Chiang

jų stovyklų, .lis naikino senąją tūkstan

tose 'linijose,

kur buvo projektuojamos

labai puikiai augu kultūriniai augalui. Jei

Kai - seko kariuomenės dalis atsisakė to

čių metų kultūrą, kuri teikė tautai jos

tiesti gatvės.

liau kovoti, o kita su visais ginklais ir

gyvenimo

naikinti

Gyventojai'buvo apdėti neapsakomais

ma. Kadangi gamtos resursų kaip lietaus

aprengimu perėjo į komunistų pusę. Da

šventyklas arba vertė jas Sun Yat - seno

mokesčiais, kurie dvidešimt penkis kar

ir ujiių vandens trūksta, tai dirbtinas drė

bar tuojau buvo griebiasi ištirti dalykų.

mokyklomis; uždraudė Konfucijaus mok

tus buvo didesnį už karaliaus paskirtus

kinimas vra būtina sąlyga tų milžiniškų

sričių ūkio produkcijai.

turinį

ir

džiaugsmą;

žemė nedrėkinama, tai ji pasidaro dyku

dėjo įprastus ramybės ir rengimosi lai

Gautos žinios nieko gero nesakė.

slą ir jį pakeitė Borodino — Sun Yat - se

mokesčius ir šešis kartus didesni už ka

kas.

Pabaigoje 1927 m., kai tai jau yra

no trimis principais; panaikino nuo neat

ro valdovų. Mokesčiai buvo išreikalauja

pasakyta vienam skyriuje, komunistų tru

menamų laikų esamą žemės ūkį ir tau

mi be jokio pasigailėjimo — net ir iš tų

vandens tvarkymas. Gera irrigaeijos sis

pių likučiai pasitraukė į Kinijos gilumų;

tos gyvenimų visais metų laikais tvarkan

valsčių, kuriuose siautė liadus. Mokesčių

tema ir dirbtinį kanalai padarydavo že

tenai jie papildė savo trupes savanoriais

tį mėnesio kalendor-ių, sunirk tomis baus

rinkėjai, kurie neišrinktiavo nustatytų su

ūkit inkais

mėmis uždraudė jį spausdinti

mų, buvo areštuojami. Todėl jie išspaus

mę derlingų, įstatymų nuostatai regulia
vo vandens paskirstymų ir draudė kiek

Bet vėl pasirodė naujas žiauri s prie

šas.

buvo žinoma,
ti
kad Nankino valdžioje esančiose voltui
Jau

nuo

kurio laiko

nės.e srity..e; šiaurės

ir pietų Kiangsc,

Chekiangc, Anlnvci, l-’ukiene. ir, Jie to,
flhnann, Hiipeli, Kintigsi,
Kwang*i
ir

ir stengėsi

įsigyti

tenykščių

gyventojų pasitikėjimų.
Iš pradžių Maskva jiems tik truputį

ir vieton

jo įvedė Vakarui kalendorių, kiniečiams

visai svetimą

ir>nieko jų ūkiui nereiš

padėjo. Ji siuntė jiems Rusijoje išmoky

kiantį; trukdė arlia visai uždraudė visus

tus organizatorius, propdgandi.-4.us) karo

senuosius papročius

sios apginkluotos masės ir sudaryti so

žinovus, jie v-isi be išimtie* būvo kinie

vietų ndminisfručiniai vienetai.

čiai. ir šiek tiek pinigų. Igukinai buvo

tautai jau nuo senų senovės bnvo nusta
tytos ir įiaigidūriiisiu* malonids.

Kvantungo

provincijose

yra įsitvirtinu

pavo-t 1 atsisakyta nno bet kokios dideų^s pa
ramos: pirma reikią įrodyti, kaR-judėji
jaus buvo f»aji okiami arba palydimi pa
mas esąs įgalimas sukelti ir vietos Jėgo
st&boniis, kad tai esančios tik kraštui į
mis.
prastos plėšikų ir banditų gaujos.
M *>4
Visi

įspėjimai

nuo bolševikų

ir šventes,

kurios

Prie to visa dar prisidėjo .ųsnieniškas

davo mokesčius, vartodami be jokios atog
dairos jėgą.

Kųoiuintangas grindo sau gatves UŽ

vienų

iš j,į žemės. Jie keliavo j svetimas šalis:

nuo

senų

laikų griežtas

bereikalingų aikvojimą. Valstybė,

pas k irdama utatinkamas pinigų sumas ir
laikydama

Mokesčių praktika išvarė ūkininkus

to dalyko

žinovus, stengėsi

ilgų laikų palaikyti tuos tokius gyvenimui

į Mongoliją pas rusus, į MamlŽiūrijų pas

svarbios įrengimus.
Kuoiuintungo laikais tam tikslui nu

japonus. Jie patapdavo taip pat ir plė

statytos sumos buvo

šikais, o vėliau ir komunistąis.

ir finansiškas išnaudojimas ir barbariš

ka priespauda.

Todėl jau

Nežiūrint viso to finansinio spaudi

mo, vis dėlto svarbiausiems ūkio reįka

tiems tikslams.

panaudojamos k i

To padariniai neužilgo

pasirodė.
(Daugiau

bais).

• *, x«.t n

irifclio 6, 1934
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HE
rangumų ar neryžtumų tu turi
šaus m. amžiaus, pradedanti
i imti pirmų popierų. Reziden
nugalėti, nes kitaip nieko sva
lapkričio 1 d., >1934 m. Ankš
cijos reikalavimas jos atsiti
ibesnio gyvenime nenuveiksi.
čiausia suma yra $25 į mėne
kime yra vienas metas. Jeigu
{Tęsinys
iš
2
pusi.)
3'am reikului kiekvienų rytų j
sį. Dešimts metų rezidencijos
čionai per vienus metus išgy
per
daug.
Jaunimas
turi
vitu turi su nepermaldaujamu I
veno, tai ji gali, kada tik no Klausimas. Girdėjau,' jog laikas reikalaujama nuo apli\YAS1UNGTON, Įtirž. 5.
suomet
savo
jėgomis
gyventi,
griežtumu pasiryžti per visų
l’rez. Roosevelto konferenci ri, paduoti prašymų dėl antrų žemdirbių būreliai organizuo kanto, kuris turi būti pilietis
per 15 metų. Pensijai taksusjJuun°.i’ karta turėtų būti taip tjįen^ nesvyruoti- ir,niekuomet
joj su kongreso vadais prezi popierų. Jeigu jinai buvo įlei jami, kad apgyvendinus Ka- rinks nuo žmonių 1934'm. Žmo'auklėjama,
jos pasitikėji- nela.vikti pagalbos iš kito. Par
dentas padavė planų, kaip ir sta į J. A. Valstybes prieš bir- nadų ir Australija.' Kas remia
nės turės mokėti tam tikslui mas savimi būtų nuolat stip siryžk per visų diėnų būti vi-j
kokiu būdu turi būt šelpiami ielio 29 «>- 1906
nu0 *» tokius projektus!
po $1.00 ir po $2 į mėtps. ,, rinamas. Visoks neigiamas ga- sur vadu, ryžtingu ir iniciaty- i
nukentėję nuo kaitrų ūkinin-1 nereikalauja nei atvažiavimo
I lvojimas, kiekviena neigiama vos pilnu, nieko nesiklausianAtsakymas. Tamstai
gal
y
k •
’
j certifikato. Bet ji turės išlaidvasinė nuotaika, abejojimas čių ir nė iš vieno patarimo ne
Prezidento planui vykdyti • k>’U l»P™st» kvotimu, kuris kas nors pranešė apie suor
Klausimas. Kaip grosernių savo gabumais, svyravimas, į- prašančiu. Šitokiu būdu susti
reikalinga tuojau 525 rnilijo-,reikalaujant nuo visų npli- ganizuotų British Empire Development ir Šettlement Re kodeksas kontroliuoja krautu protis vis atidėlioti, laukimas printi savo gabumus ir užgrū
nų dolerių išlaidų, lš tos su kantų, ir turės nusivesti su
geresnių laikų, — yra amžini dinsi savo dvasių, greit iš
savim du liūdininkus, kurie search, Londone. Beveik pusė vės valandas!
mos turi būt panaudota:
ryžtumo ir kūrybinės dvasios moksi išnaudoti palankias pro
narių British House of ComAtsakymas. Grosernių kode priešai.
100 ftiilijonų dol. galvijų iš galėe prisiekti dėl jos dorinės
gas ir greit apsispręsi.
ypatybės ir rezidencijos J. A. mons remia pastangas šio ko ksas sako, kad jeigu 75 nuo
pirkiniui.
miteto,
kad
išsiuntus
net
40,Pamėgink j visus dalykus
1(X) milijonų dol. nupirktų Valst. nors per vienus metus.
šimtis groserniiĮ mieste sutin Niekuomet- neužmiršk, kad
000 nedirbančių iš Anglijos
jėga,
kuri
atneša
į
rankas
pagalvijų skerdimui ir kitų pro
ka apie atidarymo ir uždary
žiūrėti plačiu ir aukštu d va
šeimynų į- Kanadų ir Austraduktų procesui. Tuo būdu bū
mo valandas, tai prie to suta sisekimų ir laimę yra tavyje, Į sios žvilgsniu. Kiekvienam pa
lijų. Plauas yra pradėti kai
tų sušelpti bedarbiai.
»
rimo visos krautuvės turi pri Niekuomet nelauk pagalbos iš rodyk, kad tu pasitiki žmoni
melius ir ūkės netoli įvairių
100 milijonų dol. nukentė- [
silaikyti vieniems metams. Va kitų. Viskas, kas tau reikalin- ja, pačiu savimi, savo profeVyrams ir moterims
centrų.
Kompanija
stengiasi
jusiu ūkininkų pinigąis šelpi-j Klausimas. Ar minimumo alandos neturi viršyti 63 į sa ga, glūdi tavyje. Jeigu jauti, sija. Pasiryžk visokias neigia
reikia šviežių pasteri
surinkti net $250,000,000 ši
mui.
zuoto pieno kasdien ge
Igų įstatymas New Yorko va- tam planui įvykinti. Bet, ma vaitę, bet kiekviena krautuvė kad tau sunku pasiryžti ar mas mintis iš savo gyvenimo
rai sveikatai palaikyti.
50 milijonų dol. žemės ižpir-jyra minimumo algos skalbinygali pasirinkti valandas ir die trūksta jėgų kų nors svarbes pašalinti. Tau juk via lemta
tyti, vien tik Anglijos žmonės
likimui
Jis turi brangių ele
nio pradėti, tai gerai įsidėk tapti kilniu žmogumi, kuris
nų, kuriose bus atdaros.
No. ir So. Dakota, isjlstija įnima ir vyrus! Kokios
galės
tuo
naudotis.
mentų reikalingų kūno
sau į galvų, kad šitų savo ne yra nugalėjęs savyje pavydų,
r ūkininkai nusikelia kitur.' ėjoms!
kovai su ligomis. Jis
25 milijonai dol. kviečių
nervžtumų ir yra tapęs kuria
lengva suvirškinti. Pa
Atsakymas. New Yorko vai.
kornų ir pašaro sėkloms.
kalavus
visokių
gėlių
ir dar- n< *u žmogumi. Kūrybiškų nuo
sakykite
pieniui atvež
minimumo algų įstatymas, ku
Pagaliau 50 milijonų dole
ti
po
kvortų
kiekvie
žovių sėklų. Bet prieš kelis J taikų savyje išplėtoti, visokį
ris įėjo galėn nuo balandžio
,
Klausimas.
Kaip
galima
gau
nam šeimos nariui. Jis
rių dėl kaitrų nukentėjusioms
metus siuntimų sulaikė ir šia-j nerangumų ir blausumų savy29 d., 1933 m., inima tik mo
Klausimas.
Koks
yra
aprū

ti
daržovių
sėklų
dykai!
paliks
jį prie jūsų durų.
miestų gyventojams — civili
ndien negalima nuo valdžios je nugalėti, — štai pirmutine;
teris ir nepilnamečius vaikus pinimas senatvės pensijos įPradėkite šiandie ge
niams dariams.
Atsakymas. Praeityje fede- gauti dykai gėlių arba daržo
laimės ir pasisekimo sąlyga.
— naminėje tarnyboje ir ri statymo kų tik priimto Iowa
rti bent po 4 stiklus
Šis planas bus įduotas kon
ralė valdžia išsiųsdavo parei- vių sėklų.
F.L.I,S,
kio darbuose. Įstatymas, ku- valst.!
pieno kasdien. Jausitės
,
gresui ir, kiek žinomu, bus
Vertė Alf. V.
geriau.
;
ris liečia skalbinvčias, reikapravestas.
Atsakymas. Sulig tuo įstaMII.K FOUNDATION. INC.
• lauja, kad moterys ir nepilnaA non-profit organizatlon entymu, pensijas gali gauti va
dowp(J to give out sclentflc
Į mečiai vaikai turi gauti ne
facts on general health.
Neteisingasis augštinas vien
rgšai piliečiai 65 m. ir vir-1
205 W. \Varker Drlve,
mažiau, kaip 31 centų į valan
Chicago
tam, kad kristū nuo augštvbių,
7 ASMENYS ŽUVO
dų i? dirbtų 40 valandų į sa
NORMAN, Okla., birž. 5. —
vaitę; už viršlaikį reikia taip
Visados sutaupo ant mais
pat mokėti. Be to, dar gaunu'Netoli čia šalia vieno kelio
to ir nesugenda.
10%nuoš. valandinį bonų už J susprogo dinamito sandelis,
Birželio 16 Dieną Ekskursija
mažiau 40 valandų j savaite. ' Žuvo septyni aliejaus (žibaI lo) šaltinių ieškotojai.
-----------------Neseniai išsiė
miau Amerikos pilietybės pil
LIETUVĄ mažiau
Kaip Padidinti Maisto Dolerįo Vertę
nas popieras. Ar teisybė, , jog
kaip 8 dienos
jnano žmona gali bile > kada
Platesnes Informacijas teikiam lr parduodam Lai valdortes.'
dabar prašyti pilietybės, neišDidelis pasirinkimas
Padarome visokius popierius Ir dokumentus. Siunčiam pinigus |
LIETUVA
siimdama pirmų popierų?
$99.00
Atsakymas. Žmonai nereik
ŽEMĖS

PREZIDENTO PLANAS
ŠELPTI ŪKININKUS

NAUJIEMS

VENTOJAMS

IR

DOJE

GY

KŪRYBIŠKAS ŽMOGUS

KANA

AUSTRA

LIJOJE

kad

NRA

MINIMUMO

TYMAS

ALGOS

NEW

IR

GR0SERNĖS

ĮSTA

GERK PIENĄ

YORK

BŪK

SVEIKAS

VALST.

»

GĖLIŲ

SENATVĖS

DARŽOVIŲ

IR

PENSIJA

SĖKLOS

IQWA

VALSTIJOJE

ELEKTMS LEDAUNĖS

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI

NATURALIZAVIMAS

ŽMO-

WESTINGHOUSE,

NOS

IŠTEKĖJUSIOS

UŽ

NORGE,

AMERIKOS

YORK

NEW

PILIEČIO

FRENCH

LINE

LEONARD,

l

‘ILE

Klausimas.

DE

FRANCE’

CROSLEY,

Express

APEX,

Laivas

GIBSON

ir

aukščiau

RHEUMATISM
Pain—Agony Starti To Leave in
24 Hourg
Happy Daya Ahead (or You

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

LIETUVIS- ’

PUBLIC

KUSBONUS

SKALBYKLOS
Šiltame

Thlnk of lt—how thls old vvorld
does mokė progress—now comes s
prescrtptlon whlch ls known to pharmaclsts as AHenru and wlthln 4t
hours after you start to take this
swlft ketini formule paln, agony and
Inflammation cauned by exceaa Urte
neld haa started to depart
AHenru does Just what thls notloe
says lt will do—lt ls guaranteed. Vou
can get one generhus bottle at leadIng druestores ev«rywhere for 85
centą and if tt doesn't brlng the Joyous resulta you. expect—your money
vhole heartedly returned.

ore

daug

12 metų teisingai pamatuotas biznis.
SUSIPAŽINKITE IR REMKITE LIETUVT.

šeiniininkč.msf
2608
Pirkite

skalbyklą

įmokėdami

ESTATE

REAL

■ ,»

pagelbės

W.

47th

STR.,

Tel.

LAFAYETTE

1083

tik

- *5.00•,

pūkui po

’I.OO

PASIDABINKIT

W

į

A

PERMANENT

V

E

savaitę

Dabar kol kainos dar žemos Mldland’o
nauji periuanentai dčl pavasario:
Pas

Budriką

pasirinkimas

didelis

vartotų

skalbyklų

po

$U2.00 ir #15.00'
/

*.

Doleris, lr kad vertas tiktai 5 cen- nų, džiovintų valst'ų lr apelain,ų, per- į
tua. vlsttek gal/ nupirkti daug gero kant Juos kuomet Jų kainos yra žc- ;
maisto, žinoma, jei jis priklauso ap- mos.
sukriai Seimininkei.
Daržovių vartokite Šviežius, žalius, j
Sekantieji nurodymai buvo ISmė- tr taip vadinamus ''žieminius" — ko- Į
ginti po vi'sų pasaulf, su didžiausiu pūstus, morkas, cibulius Ir^ropes.
pasisekiau.
Plrki'te pigiausių (tuo laiku), anė-'
Duokite vaikučiams
nors
vtenų sų, žuvtųp, sūrių Ir klausinių,
kvortų pieno kas dienų, lr nors dvi
PASTABA: Kvorta pieno kas diestiklines suaugusiems, Galima varto-. nų kiekvienam vaikučiui Šeimynoj Ir
ti S) pienų ir valgių gaminime,,
nors dvi stiklinės ki'ekvlenam suauDuokite Šeimynai valgyti
bulvių gūsiam kasdiena, duos didelę pagal nors vienų syki J dienų.
į bų padidinime to ’ dolerio,
kuriuo
Vaisių valgykite daugiausiai bana- perkate maistų.
'
.
VISADA

UŽMIRŠTA

Kr žinot, kodėl joa ne
mėgo T
Ji pati nežinojo.
Joa - blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali paėallntL
Gargaliuok su Liuterį ne Ir
tas attiks kas reikia Var
tok kasdien Randymal ro
do, kad Ris vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dl.naa
»
IAMIIERT

PHARMACAL

COMPAMT

St. Loula, Ko.

LISTERINE
promptly and* odori ordinary
antlaaptfcs can’t hlde ln 4 day*

Kiti

t

*

REALISTICS
$2.00

Jos. F. Budrik Į

Ine.

wave—50c;

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167

-

wave

Manicure

mpoo

aukščiau

padabinimai:

finger
ger

ir

-

-

arch

35c;

rnarcel

-

-

iki

$6.00

Shampoo

Shampoo
rinse

Marcei

-

—

-

-

fin

$1.00;

50c;

manicure

—

Sha

$1.00.

MIDLAND BARBER
BEAUTY SHOP
4182

ARCHER

TEL.

AVENUE

LAFAYETTE 4«»»

Kas atslneA š| pagarsini
mų gaus permanent wave
5Oc pigiau negu paprastai.
7

—

—
r

z

(
Trečiadienis, irželio 6, 1924

L’

'

j metus; tai mažas dalykas. t ori jų, reikėtų pradėti nuo Šv. kaina $75 ir, be to, kiekvienas 72. Dabar kusoj turi $21.31 ir Dabar pirm. — A. Zizmins(Tęsinys <3 pusi )
Už nuosavybę parapija gau Kazimiero dr-jos, nes katalikų narys detla iki $1. Susirinki lJetuvos paskolos boaų už $50. kaitė.
na $31) j mėnesį. Taisyti nie veikimas prasidėjo nuo to lai mus laiko i>arap. svetainėj kas
ko nereikia. Viskas tvarkoje. ko. Parapija įsisteigė irgi dė- antrų sekmadienį kiekvieno
Parapijonai savo klobonų ger«jka Šv. Kazimiero dr-jai. Jau mėnesio. Šiems metams pirm.
...
bia. Susiklausymas, vienybė ' 1007 m. svarstyta apie steigi- yra K. Urbi šas.
Antroji, draugija — -S. L.
kuo puikiausia.
j mų parapijos. 1909 nt dr-jos
Dabar parapijos sekreto- į pikniko pelnas $162 paskirtas R. K. A. 67 kuojai, Narių turi
rium yra Tamošius Ziainin- I parapijos naudai. Vėliau pir- 70. Jų taipe keletas vietos vei
skus; kas. Antanas Urbušas:' kt* lotai bažnyčios statymui, kėjų, kurie darbuojas Bažny
KA
■1
komitetai: B. Vaiskus ir B.!tik gaila, kad sunku surasti, čiai ir Tautos labui.
Kuopa susitvėrė 1916 m., ge
Šv. Kazimiero parapijos du-; statyti. Tai ir viskas. Pagc- Pepolis; kolektoriai: S. Urbu- kada atskyrė parapijos valdygūžės
13 d. iš 25 narių. Iki'
nas ir A. Oalfšanskis. Vargo bų ir joe fondų nuo draugijos.
hartiuė ktžjiyčia pirkta 11)13 rinimų bažnyčioj nedaryta,
Mat, tie patys nariai rūpinos , šiam laikui Centras jtušalpoa
m., liepos tnėaesį; pašventinta ■ Atvykus kun. A. Balinskui, nininkė Julė Kunipytė.
dr-jos ir parapijos reikalais. ligoniams išmokėjo $7,499.00,
1913 ni., rugpiūeio 24 d.
i trumpu laiku viską* persimaiKun. Antanas Balinskas
Vėliau lotus paidavė su pelnu pomirtinės $7,096.88. Viso —i
‘Bažnyčia pirkta nuo suban J ,H‘: atsirado vienybė ir pagarKlebonas Sv.. Kazimieru pa ir viskas ėjo»parapijos naudai. $14,595138. Tai gausį pagaliui į
rūta v usių. presbiteri jonų la- ba klebonui. 1 ikros skolos rarapijos, Racine, Wis., ir -6v. Lotus pardavė už $5,000, bei šeimynoms/
bai pigiai, n**s mokėta vos |^° v*1’® $b,OUO. Sakau tikras,
Kuopa taip jait yra auko
Andriejaus parapijos, Miluau- morgieių buvo $2,700. Perkant
$8,000. Buvusi kirkužė, storų',,es • skola buvo $8,.»00., bet
jus $300 parapijai. Yra parė
plytų ir akmeninių pamatų bu- i klebonijos fondas turėjo $2,- kee, Wis. sidabrinį kunigystės dabartinę bažnyčių, iš lauiko
jubiliejų šventė birželio 28 d., gauta paskola ant lotų ir pa mus ir Lietuvos reikalus. Pi-į
vo apleista. Bažnyčia stoftl 5GD pinigais.
Telefono Patogumus
siskolinta $800 pas u. a. kun. rmin. yra J. Gibas.
prie gražios gatvės (815 Purk Į 1023 m. parapija nupirko 1031 im
Trečioji — moterų ir mer
1030 metais buvo išvykęs į Meyer, šv. Marijos klebonų.
Rodo modeliniuose namuose
avė). Susisiekimas gatvėka-j namų ir krautuvėlę; užmokėjo
ginų
Šv. ltažaiičiaus pašei pi
Eucharistinį
kongresų
ir
ta
$300
aukojo
šv.
Kazimiero
drŠimtmečio Pažangos Parodoje
riais iš visų pusių patogus.
1026 m. jau buvo vine
dr-ja.
Narės
priima
nuo
16
Bažnyčia stovi švariam distrik f-kas atmokėta ir 1927 m. mor- Paeja ptoga aplankė Sv. Žemę, i gija. Pirkdami viso įmokėjo
l'iKMuiuiii, iIIiIcMmui nti<-<airaitidfi-umas — {>rljirn*;iaiiur.s tele
me kambaryje Florida Trofrit-al
fonas šalę lovos! Jūs
iki 45 m. Mėnesinė mokestis
)
Romų,
Lietuvų;
buvo
Vokie-Į
$4,000,
o
$4,000
liko
morgi
Kanu- šlmtrruOii Pažangos Pa
vartosite Jį dienos laiku
te. Park avė. priskaitoma prie g^iai sudeginti.
lydoje buvo (miytttus pato^iinut
yra neapaktu lomos vertės
25c.
Ligoje
gauna
pašelpos
$4
tijoj,
Prancūzijoj
ir
kitur.
Ge
|
čiais.
įžymesnių gatvių, nes prie jos Į Parapijonų entuzijazmas papr(juni>inmu (elefoMo. l)iu<iini«
kiant ir atsakant anksti ar vė
nanai modelių yra taip rtpeslai. Prijuntriamas lek-Hmas kai
rb. kun. A. Balinskų tikrai ga į Nuo 1903 m. lietuviai buvo į savaitę; mirus narei išmoka
tluKait priruošti, kad t<-Iefauo
nuoja tik kelis centus f diesuy.
gražios reztoencijos.
kilo; visi šaukė: “lai gyvuoja
[Hilarna, ima- yra visuomet pa
Pašaukite mūsų Birulio (Misą ar
Įima vadinti VVisconsino lietu prisiglaudę prie Šv. Marijos ma $50 iš kasos, k t/•ioj turi
raukus, Bežiūrint kurtoje daly
Iii.e telefonų darbininkus mielu
Pirmuoju klebonu buvo kun.! mūsų1 klebonas!’’
je namo bntiinu-1. Jūsų name
noru padės jums priduoti Jūsų
vių patrijarku, nes nuo pat: parapijos; geradarys klebonas, $1,100. Moterims ir merginoms
tarot ų liuli šis modemiškas paužsakymų.
V. Slavynas (nuo 10 d. liepos,
Skolos, tiesa, neliko, bet mū- jaunystės garbingai vadovau 'kun. Meyer, gelbėjo kiek galė verta Įsirašyti. Dr-ja daug y1913 metų iki 27 d. gegužės, j sų bažnytėlė viduje mažai bu- ja, nenuilstančiai darbuojasi, damas savo patarimais ir pa- ra gera padarius Bažnyčiai ir
ILLINOIS UKLL
TELEPI1ONE CO
1914 metų). Išeidamas skolos j vo panaši j lažnycia. Keletas neatsižvelgdamas į savo svei j tarnavimu. Lietuviai parsi- (autai. Kaip jau minėjau drpaliko $10,200. Alnt, reikėjo.'kryželių, vienas altorėlis, pa- katų. Klebonaudamas dviejose, j kviesdavo lietuvį kunigų iš ja nupirko šalinį Panelės Šv.
daug kas taisyti ir su,pirkti rapijonų pastatytas, kelmas parapijose, kurias skiria 26 klausyti išpažinčių, jo svetai- altorių, užkurį užmokėjo $500.
visi reikalingi bažnytiniai da žvakių laikant Misiąs ir vi-1 n,ylįos kelio, per 12 metų nė-j nėj laikydavo spsirinkimus. ; Dabartinė pirm. — M. ZalesAmerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
lykai.
skas. \ it nam kampe užtver- ,ra pUVę atsitikimo,'kad nebū- Jis daug prisidėjo ir prie pi- i kienė.
Tei. LAFųyette 7«50
ta iš lentų vadinama zakrasti-t tų atvykęs paskirtu laiku, ar-! rkimo dabartinės mūsų bažny i
Pirmas
parapijos
sekreto
Į Ketvirtoji — L. D. S. 63
ja.
ba pavėlavęs pamaldoms. Šal čios. Jain įnirus, lietuviai ne kuopa. Narių dabar mažai tu
rius buvo Tofilis Gališanskas,
DENTISTAS
Matydamas parapijonų vie tis, pūgos, vėsula, ar lietus vi teko prietelio. Lietuviai gau
1146 SO. 4»lli CT., CICERO, ILL.
kuris dar ir dabar veiklus
ri,
bet
praeitis
jos
graži.
Kuo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
nybę klebonas nenuleido ran Į skas buvo nugalėta; jis atvyks singai dalyvavo jo laidotuvė
draugijose. Komitetais buvo:
pit. susitvėrė 1917 m., 28 d /
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
kų; aiškino parapijos veikė smagus, linksmas. Tai nepa se.
Panėd. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
J. Philipavičia, M. Adomaitis,
į liepos. Buvo labai veikli; na
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare
jams, kad galįma dideli car- prasto pasišventimo tarnauti
Klebonas, Šv. Jurgio para rių turėjo daug. Taisant para
A. Klapatauskas, J. Pepolis,
Res. 2136 W. 24th St.
Dienoms Tel. LAl’ayette 5793
|
bai
nuveikti
ir
žada,
skolų
už-Į
Dievui
ir
savo
žmonėm
pijos, Chioago, Ilk, prelatas pijos svetainę, įtaisė scenerijų
J. Kisminas,
Aigelis, V.
Naktimis Tel. CAN'al 0402
Tel. CAN'al 0402
Įtraukęs, mūs nepalikti, bet vi
Lai jam Dievas šimteriopai | M> L* Kpužas> kuris pašventį
Barkauskas, K. Balsevičius,
skų atmokėti. Vieni tam pri užmoka. Neveltui raciniečiai no Padidin** * pagražintų ba i už $390.22, neskaitant savo daA. Petronis, K. Žukauskas ir
j rbo tautos reikalams ir bažny-. Office Phone zRes. and Office
tarė, antri — ne. Pagalios
Lcavltt St
kiti darbuotojai bei aukotojai birželio 5 d. 1927 m., sMaukėPerbia ir "'^.savo dvasia* žnyčių 1928un., taipgi yra pri č-iai aukojo $208.50. Budėjus PROspcet 1028 235» So.
CAN1L 070ft
' tr* • / ;
Vai.: 2 iki 5'popiet, 7 lkl 9 valu
sidėjęs dfftbu
patarimais $ltt' antr.
bažnyčiai.
transatlantiniam
Nedėli'ojc pagal sutarti
! parapijos susirinkimų ir paai- vadų.
prie pirkiiio bažnyčios. Jis skridimui, viso, susidaro $608. '
Antras klebonas buvo J. N.’škino apie reikalų bažnyčios
Pirmieji lietuviai
Office Tel. REPublk- 7696
tada buvo’klebonu Šv. BaltraTiškevičius, po jo kun. Šatkus, Į padidinimų įr pagrųžinimų.
Res. TeL GROvehlIl 0017
PHTSICIAN and SURGBON
Racine pirmieji lietuviai ap- miejaus parapijoj, VVaukegan,
7017 S. B'AIRFIELI) AVĖ.
kun. P. A. 'Vaitonis, laikinai; Didžiuma balsų p rimtas kleboW.
sigyveno 1902 m. Keletas jų r Ill,
TeL LAFayette IMT
kun. A. Balinskas (važinėjo iš no planas. Bažnyčios pertai-1
,
OFFICE HOURS;
gyvena: J. Pepolis, F.
S to < and T to • P. M.
Kenosha) ir kiti. Rugsėjo 12 symas kainavo virš $15,1)1X1.
2483 W. MARUUETTE KO Al)
Su&<«Mr by ▲ppttatizr'pt
•
.
Ragauskas, A. Grabauskas K. Šv. Kazimiero draugija daug
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
d. 1916 m. antru kartu klebo Pristatyta-^ dvi zakrastijos iriw i
- - t
Vai.
2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto |
• x_
1A . .
Monkevicia, Kiti mirė, bet jų yra ęera padarius parapijai,
OTDTTOJAB tr CHIRUROAB
Nedėlfoj susitarus
nu tapo kun. V. Slavynas. Iš-1 vieta didžiųjam altoriui. Nu
' vaikai geri parapijonai. Gai daug -aukojus ir dirbus, taip
DR. STRIKOL’IS
X-SPINDULIAI
buvo iki rugpiūčio 22 d. 1919 pirkta trys altoriai, groteliai.
kas nors ir pirmiau iš pavie- įjat daug veikia ir tautos reiTel. CANal <122
m. Po to trumpai buvo kun. sudėta naujos grindys ir kraGYDYTOJAS IR <JHIRUROAa
3051 West 43Pd Str.
nių buvo Racine, bet niekam kftlais pinnutinė prįe igkil. į
't
Jakštis, 1920 m.kleb. buvo kun.1 žiai išdažyta. Supirkta kiti
(Prie Aroūtf An. netoli Kedaie,
nežinomi
lto • vėl. vetoM
mių, apvaikščiojimų, pirmuti VaUeadee: nuo
Daugis, kuris išbuvo iki 1922 reikalingi dalykai. Ir šiandie
""te
* OFISO YALAHDO8:
DENTISTAS
Viršui minėti pionieriai 1903 nė ii aukdmis. Dabar dr-jon
■utara
Kuo I Ik! i ir tu I
I vafc.
in., kovo mėn. 10 d. kovo mėn. mes turim gražių, švarių bažNMėltemfc »a«ui eutortj
m. sausio 3 d. sutvėrė Šv. Ka priimama vyrai ir moterys,
OOeo teief BOlk.ari V820
3922 m., susilaukėm klebonu nyčių, kurioj lietuviai katali(Kampos Lcavitt St.)
zimiero dr-ją. Pirmas pirm. nuo 16 iki 45 metų amž. Na
Nantu Tel. PROspect M30
kun. A. Balinskų, kuris iki kai garbina Dievų,
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
išrinktas Julijonas Špakavi- riai mokafc50c į mėnesį. Ligo
šiam laikui darbuojasi.
! Taisant bažnyčių, parapijoNuo 1 iki 8 vakare
žia, J. Mockus — vice pirm., į je gauna pašalpos $7 į savai
Tel. BOt’Le«*nl 7942
Seredoj pagal sutartį
Nuo
Šv. Kazimiero į nai nebuvo mokesčiais apdė- F. Robezevičia — iždininku,
tę.
Mirus
nariui,
iš
kasos
moparapijoj prasidėjo nauja era.
aukojo, kiek kas galė- B. Ragauskas,
Žemaitis, J
f
■ ’
'
________ '
(ierb. klebonas kun. A. Baliu- J0,
aukotojai buvo Šernas — iždo globėjais, S
Tel. CAMal 6122
DENTISTAS
skas pradėjo ieškoti būdų, ^rau^w8. Altoriaus draugi- Vedeikis — maršalka.
Jfls galite gauti pas savo vatstiniYiką Phone Hemloek 2061
.
...
.J tam tikrą TONIK.y, kuris per Ilga
kaip išėjus iš to užburto rato, -itt nupirko didi jį altorių; Moarti 47th Street
Veiklesni nariai knygose mi I laika buvo vieno Jž.yrhaus Gydytojaus DR. JOSEPH KELLA
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
OYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
. • *-r
i.
r.
i
preskrlpcija. Tat yra tikrai gera naUkuriame ^lapija per 10 me- terV RaŽaneavos — šalinį rfl- nimi:
DENTISTAS
J. 1 epolis, A. Grabam*- Ijtena dėl vyrų — tik reikalaukite
Seredoj pūgai sutartį
lų gyveno. Virina jo buvę kie- torilb žmonių duosnumas buvo kas, R. Rimkus, A. Klapatau-’
6558 So. West«m Avenue
(Valandos:
9 A. M. iki 8 P. M.
boiųii negalėjo ilgai jiabūti; tiesiog nepaprastas. Pats kle skas, T. Gališanskis, Bagužis.
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.1
Nedėlioinis
pagal sutartį TeL CAMal MM
Kea. PROspen ««5»
taippat dažnai mainės ir ko bonas net nesitikėjo tokių j»a- K. Monkevicia, D. Gališanskis,
Serodotnls ir Nedčltomis pagal su t
i Mėnridnie treatmentas uS Dolerį —
REZIDENCIJA
| pilnai garantuotas. Jeigu Jūs . neslmitetai. Sutįkijno ir reikalin sekmių. 1929 m., liepos 1 d. A. Bolelis ir kiti.
I Jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bflskolos
buvo
jau
tik
$2,000,
o
gos vienybės nebuvo. Skola ne
Rašant Karino lietuviu* is -I1 "bus
lte jums
?“na‘ sugrąžinti.
patenkintas, jūsų pinigai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM
mažėjo^ Teisybė, buvo su- darbas buvo pradėtas jtasoj
TelcCouas REPuI786S
IMSI SOUTH HALSTED KTREHI
rinkta $2,500 fondas klebonijai esant tik $1400. Parapijos užfcraldmrvja 6«oo So. Artesla. xva
į laikymas ėjo savo keliu.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
Ofiso: Tel. I.AFayelte 4017
Res.: Tel. HEMIoik 62H6
Ofiso TeL VICtory <»»■
I Ikf l:l( vakar*
į
Dabartiniu laiku parapijom
•Jus. RaUallis, THE- WHITF.
Tai. DREx«i 6161
LIETUVIS
ERONT Dine and Danee WTTH (skolos yra $1500., o kasoj ran
4>ptometrlc«njr Aklų Specialūs (a/...
REAL SERVICE we give out all
Palengvina aklų įtempimą, kuris
OFISA8
dasi virš $700. Sunkūs laikai,
OYD^TOJAS Ir CHIRURGAS
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
kirais of Information
5516
svaigimo
akių*
aptemimo,
nsrvsotuper tai neaori žmonių vargint.
ifighuay 42, Rar lae, Uis. Sustok
rao, skaudamą aklų kardų, alHaiao
> lubos
Rusas OvdytoJas tr Chirurgas
pas lietuvį.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai vak
i trumparegystę Ir tollregystę. PrirenLietuvis Chirurgas ir Gydytojas
Nuošimčių reikia mokėti $75
CHICAOO. ILL.
1 gi’a teisingai akinius. Visuose atsiti

MO’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS

I

’.

815

MANDRAVIGKAS,

—

4Mh

Street,

generalis

Keuo.sha,

agentas

Wis.

j
ŠV1 j I im ieRO PARAPI.IA RA C

;

k

3

j

LIETUVIAI

9

OR. F. G. tfINSKUNAS
4140

•t

Archer

DAKTARAI;

DR. P. ATKOČIŪNAS

Avenuę

E.

DR. A. J. JAVOIš

Office:

2643

W.

47th

Street

DR. J. J. KO W ARSKAS

-■

■

,

...

LIETUVIAI

.. ................. ...

«

■

H..

-

DAKTARAI:

2403

fM
Jt

63rd

St.,

Chicago

DR. J. J. SIMONAITIS

Draugijos

DR. A. RAČKUS

4645

So.

Ashland

Avė.

1

lU

I '

DR. fi. I. BtOŽIS

2201

W.

Road

Cermak

DR. A. P. GURSKIS

'

I

e,to, k
K

DENTISTAS

4204

telaiko

ARCHER

corner

Vai.: nuo

9

'

AVB.

Sacramento

v.

ryto

iki 8 r.

vak.

J.

NE

DR. C. Z. VEZEL’IS

NUSIMINKITE.

4645

So.

Ashland

Avė.

DR. S. BIEŽIS

2201

W.

Cermak

Nuga-fone

DR. P. Z.ZALATORB

ĮVAIRŪS

j

VAITUSH,

Ashland

OFISO VAIANDOH:

JOE

R.

I.

Box

W

AI

200

A..

C

K

U

Ručine,

visų

Ruo 16 Iki 12 vai. ryte, nuo t Iki *
vai. po pistų ir nu* 7 lkl *:*6 vai.
vakaro.
Nedaliomis nuo 16 Ikf 1>
valandai (Ilona.
MIDivay

Telefoną*

2880

S

DR. J. RUSSELL

DR. A. A. ROTH

Avė.

Moteriškų,

Kas mėgsta sūrius, skaniausią namų rOSIes rūkAčią Smetoną, tyrą pie
ną. Šviežių kiaužlntų Ir vasaros lajlee raudonų uogą <atrarvherries)
žalius agurkus, raudonas tomatoes, gausite žema kaina tiesiog
nuo dirvos važiuodami Hlghvvay 42. Sustok pas
.

Ofisas

Vyriškų,

chroniškų

3102

So.

Vaikų

9

ligų.

Halsted

St

Kampas »lst Btr**t

Valandos: t—4 popiet. 7—9 vai. v»k
Meddlfomts ir 6 vso tądien tais 16-~ll

Wis.

We«

</ ..... “ ■
' , - ■—» >■ ■ -............. — ■
Reikale anglių, malkų, ar persikraaatant, kreipkitės pa*
A VASILIAUSKAS
PATA RNAVtMAS (TREITAS IR TEISINGAS. KAINA ŽEMA.

T. Jackson 7075, Phillips Avė.. Racine, Wis.

Offle*

FUoos

■VOlovsnod

Phno*

TltlMflia 6644

6641

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

OR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS
7850

So.

Halsted

4631

SO.

ASHLAND

AVĖ.

Tel. YARils 096 i
Res.: Tel. PLAsa 2406

Street

Valandos:

A. Vasiliauskas žinomas lu’snlerius. vietinis veikėjas Ir stambus
parapijos rdmf-Jas Reikale nepamirškite

ROOM
i$U;

M

u

t*l

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v.

116
»***!•

California

Avc.

OPT.

DR. CHARLES SEGAL
So.

S.

DAKTARAI:

DR.

4729

6631

NedAldlauiAis auo 10 UU 12 <U»U4

DR. A. G. RAKAUSKAS
4142

ARCHER

AVĖ.

2615
HEST
69th
ST.
ResMencJJos Ofisas: 2656 \V. 6ftth SL|
kimuose egzaminavimas daromas su
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak.
elektra, parodančia mažiausias klai Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Seredomls ir Nedtliomis pagal sutartll
das. Specialė atyda atkreipiama
)
mokyklos valku" Kreivos akys atlV a 1 a n
d
o s :
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
NedOlIoJ nuo 10 Iki 12. Akinfų kai 2 > 4 popiet; nuo 6.8 vakarais
nos per pusę pigiaus, kaip Buvo pir
miaus. Daugely atsitikimų akys atlGYDYTOJAS TR CHIRURGAS
laisotnns be akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau.
Office Tel. Went*orth 6320
4712 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Tel. VTRglnia 0036
Res. Tsl. Hyde Park 3395
*
Pilone Ko.i(iy«rfl 75A6
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
NedCllomls pagal sutartį
Ptame CAMal 6122

DR. T. DUNDULIS

4157 ARCHER AVENUE

OR. KARL NURKAT
OTDO

AKIS

Ir prirenka akinius
ntsitkruningai
Vai.f nuo 10—8 v. p p
Nedėtoje pagal sutartj

2201 W. 22nd Oermak Rd.

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ
SPECIALISTĖ

LIOŲ

6WM) SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki 8 vak.

Hakfitn 8*r*4«m^

Tel. Ofiso HOI Levard 5912
Res. VlCSory 28 M

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 6:30-8:30

756

W- 35th

Street

K

-ė*!

.4V_

V a A V O A S _2
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gijos laiko sus-nius, rengia va- sius ii' išsikrausto. Dar ir Ža visoj apylinkėj. Velionis buvo, SV JUOZAPODRAUOIJOS,yįyy MARIJONU černę ir grosernę, 1543 S. 50
VALDYBA
CiniDDIMin IIIDIIICI4IIC Avė. (rūkytą baili).
kams, vakarienes, pasilinks los namui pridaro. Savininkui prielankus lietuviams; buvo į
vėl taisyk. Užvis blogiausia su žadėjęs pasakyt kalb^ praeit;/
---- —olUAuKINIU JuDILIlJAuo Jonus Navickas, laikantis
minimus, prakalbas.
bnčernę ir grosernę, 1301 S.
Sheboygan, Wi». — l pirmi
VAflRIPNP
Kitas centras — V. Džen- tais vadinamais miesto nuo- sekmadienį mūsų šv. Vardo
50 Ct. (rūkytų šolderį).
Antanus Prūsokas,
vAKAlllLnę
dzileto svetainė. P as V. Džen. alininkais. Iš šalies žiūrint net! draugijos susirinkime. Bet, ninkas
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
General Food Market, J. II.
dziletas, kaipo biznierius nėr Xtt*lu savininko. Nuomininkai staigi liga ir netikėta mirtis Į 2104 S. Sth St
Cicero. — Tėvų Marijonų Bačiiųias, 4828 W. 14 St. (5
Penktoji — Altoriaus l’uo- priešingas katalikams. l*ei' pa-|e^ttt,i tartum laukiniai. Savi- išplėšė iš čionykščių katalikų1 - vice pirm. Jonas Staus
sidabrinio jubiliejaus vakarie- kenus vaisių).
Šimo draugija, kuriai P^klau-,
bazun| v isada aukoja cinkas nieko negali daryti. tarpo uolų veikėjų. Velionis' kus, 1414 New York Avė.
K. Vajsiliauųkąs* laik.
1 lašt. Jonas Samaninas, nei aukojo šie Ciceros biznieso merginos ir moterys. Narės k nonj
Pasakė žodį, tai ir kraustos; buvo visa širdimi atsidavęs Šv.
mę ir grosernę, 1334 St). 49th
1233 New York Avė.
'riai:
moka 10c į menesį altoriams!
_______
bėgioju, vienas kitam skund- Vardo draugijos darbuotei.
Ct. (5 kenns vaisių).
2 rašt.
Daugirda,
puošti, bažnyčioje švarai pa-į
Racine randasi lietu- * žias> liudija. Atrodo, kad tie
Miliauskui, kurie veda ge
Renginio komisija ir Tėvai
Parapijos pavasarinis baza-1106 Georgia Avė.
laikyti, bažnytiniams rūbams* vių, sunkų būtų pasakyti. Su miesto nuomininkai perdaug
riausią duonos kepyklų,
|žd. Antanas YV&šauskas, S. 49 Avė. Aukojo duonos vi Marijonai nuoširdžiai dėkoju
ras, kuris įvvko gegužės 21
skalbti ir kitiems reikalams, t j.onia,
yru j^į
šimtų. miesto islepint?.
aukotojams.
d., davė nemaža pelno. Bet 817 Georgia Avė.
Darbuojas nenuilstančiai
Didžiumoje kauniškiai. Bet
sai vakurienei.
Prie pinigų J. Yuočis ir B.
visgi mažiau, kaip praeitais
ilgus metus. Taisant bažnyčių j pastebėtina, kad neturi jokios
Julijonas Rubis, laikantis
Neteisybė kartais laimėja,
Kacino lietuviai, didžiumoj, metais. Matyt, kad streikai, Šukaitis.
aukojo $l,.)00 ir dirbo, kiek; p0|itiškps organizacijos,
bučernę ir grosernę, 1308 So. Ind savo nelaimei, teisybė-gi
Maršalka P. Daugirda.
galėjo, parapijai. Dabartinė klūbo. Rinkimams atėjus kan dirbtuvių darbininkai. Turim kurie dar tebesitęsia mūsų
49 Avė. (keliuose produktų). garbę ir lšaugštinimų pelno.
Organo raštininkas, A. Prū
20 biznierių, 4 ūkininkus," 6 mieste, sunkiai atsiliepė į dau
pirm. yra M. Barkauskienė.
didatai su tokiais nesiskaito.
Jonas Brazauskas, naujas
sokas, 2104- So. 8tk Str.
Šeštoji — tai jaunų mergi Vadinas lietuvių apsileidimas' jaunos merginos ir 3 jauni gelį mūsų šeimų.
biznierius priešais bažnyčią
Nusižeminimas daųgiaus
Susirinkimai mėnesiniai kas (galioną iee creaino).
nų sodaliciju, kuri neperseniai ]>olitikoj labai didelis. Itodos, vaikinai dirba ofisuose; daba
šviesos teikia žmogaus protui,
Šiemet YVišconsino Lietuvių 4 sekmadienį mėnesio po 1
susitvėrė. Narių turį apie (JO. yra ir biznierių, kurie galėtų rtinis parapijos kas. A. UrbuPaul Putrimas# seniausias nekaip tuščias ir paikas
šas
dirba
bankoj.
Turime
dvi
mišių.
Metinis
susirinkimas
Diena bus Sheboygane, rug
Mėnesinė mokestis
Dr-jai, paimti iniciatyvos, nes lietuČiceros bučeris, 1436 S. 49 Ct. ■vimas.
priklauso visos doros mergai-! vių piliečių pusėtinas būrys. ’ ”laug^s’ “ mokytojas, 3 moks- piūčio 5 d. L. lt. K. Susi vieni spalių paskutinį ketvirtadienį, (12 kenų persikų^- pyčių ir
tės; kas mėnuo eina prie Šv. ISusiorganizavę
galėtų Olsona-I PlV.1^1’
^‘a ns^as’ J- '^u jimo kuopa prie tos dienos 7:30 p. m. Pusmetinis susirin kriaušių).
------- n--------v galėtų
rgaitis, A. Savickis lanko uni jau rengiasi.
kimus balandžio paskutinį ke Jonas Sakai, laikantis bu
Komunijos, rengia dorus pa-J ins arba Pitersonams pasakyt:
KITS “DRAUGĄ »»
versitetų;
visi
trys
pavyzdin

tvirtadienį mėnesio 7:30 vai.
silinksrtiinimus ir pelnų, jei,“Nešokit aukštai, mes patub
gi
jaunikaičiai.
Vienų
seserį
lieka, skiria parapijai. Dabar-’ dysime žemai”. Tada vienas,
'Birž. 10 d. tuoj po Mišių šv. vak.
vienuolę.
Turime
14
lietuvių,
tinė pirm. yra Elena Kunipy- kitas pagalvotų, kad reikia ir
įvyks Susivienijimo prakalbos.
ROSELLI BROTHERS, INC.,
tė, žinoma veikėja YY’isconsi- su lietuviais skaitytis. Lietu kurie dabartiniu 'laiku turto Kalbės Centro pirmininkas p.
ne.
vių miesto darbuose nėra. Tu turį nemažiau kai po 10 tūk- ^uĮĮęUS
Katalikiškas!
Speclallatai Iškalime lr ISdlrMkiti
fnri
stančių ibil
dol. Kiti
turi namus
namus,
rėjom
vieną
lietuvį
poliemoną,
,
me
visokių rūAlų paminklu* U
Septintoji — tai Y yčių kuo
Lietuviškas 1
gražius automobilius. Yra ke
grabnamių*.
pa. Pastaruoju laiku bet gi
*r ^as Išeina ant pensijos
Patriotiškas!
Ylūsų atletai, įstoję į aukš
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
letas ir suvargusių dėl dabar
I
me darbe per A«'šlas kartas.
mažai veikia. Kiek narių tu
tesnę
lygų,
progresuoja.
Ly

Gyvenamųjų namų nuomos tinės bedarbės. Tie paliuosuo- goje jie dabar turi antrų vie
Veskite paminklų reikalu* da*
Naudingas I
ri neteko sužinoti.
•lai su pačiais Išdirbėjai*
pigios. Naujų su garadžium ti nuo mokesčio parapijai.’
Pamokinantis l
tų.
V. N.
Aštuntoji — tai Šv. Cecili
namų galima gauti nuo $15 iki
Mirė
jos choras,bedamas Julės Ku- $20 mėnesiui. Ant antrų lubų
Gegužės 25 d. mirė a. a. A
mpytės. Be tiesioginių bažny 5 kambarių pagyvenimų nuo I (lomas Simanas, 61 metų. Bu
čios pareigų, dalyvauja paren
$8 iki $12 mėnesiui, o seniau , vo dar stiprus žmogus. Yrelio
Vienas blokas J rytus noo
gimuos vietoj arba kaiminis
mokėdavo $30 į inčnesį._ Mat, nis buvo geras katalikas ir
didžiulių vartų
kuos miestuos. Surengė Dainų
3 Išdirbėjai ankstesnės rūšies Paminklų
miestas moka bedarbių nuo- parapijos rėmėjas. Visada an
Šventę YVisconsine. Chore yra
ir Grabuamių
mas nuo $5 iki $18 mėnesiui, kodavo parengimams ir pats ,
keletas darbščių narių, veikė
Trys telefonai:
-pagal šeimynos didumo.
lankydavos. Visi apgailestau
paml
Rc»
PEKHACX)IxA 9011
jųChicagoj
Chlc*
BĖLMONT 3485
Taksai bet gi gana dideli. ja netekę gero parapijono. Pa
-------,—o---------, Office: Hll.LSIDE 8845
laidotas gegužės 28 d. su ba
Suvirš 50 metų prityrimo
Lietuviai katalikai savo mo Už namus dviejų šeimynų prie
Alfred Roselll, pres.
Vincent Roselll, secr.
žnytinėm apeigom. Amžiną
paprastos
gatvės
reikia
mokė

Pirkite
tiesiai
iš
dirbtuvės
lr
kyklos neturi. Tat vaikus lei
jam atilsį.
taupykite pinigus
džia į svetimtaučių parapiji ti nuo $150 iki $200.
GRABORIAI
Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nes mokyklas mokėdami $10
nių Chicagos Lietuvių.
Gal niekam nėr Racine taip
už terminų, nes supranta ka- bloga, kaip namų savininkams.
tal. auklėjimo svarbų.
Namų valdytojas yra ne sa-

ŠV. KAZIMIERO PAR.,
RACINE, WIS.

buče-

Pranas

1725

Lietuviai

pei

užsiėmimuose

gudru

SKAITYKITE

IR

rLATTN.

“DRAUGAS”

PAMINKLŲ

DIRBĖJAI

Teisingas!

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

VENETIAN MONUMENT CO.JNC.

j

HILLSIDE, ILLINOIS

527 N. WESTERN AVĖ.

Raciniečių katalikų centras' vininkas, bet nuomuotojas. Už
Birželio
arti Grand Avė.
simoka
už
mėnesį
įeidamas,
— tai bažnyčia ir svetainė,
d. įvyko Dievo Kūno,iškil815 Park Avė., kur visos dr pragyvena tris, keturis mene-• n,įs n,flSų bažnyčioj ir prieTelefonas SEEley 6103
} minias naujų narių į Šv. VarCiticago, Illinois
1 do draugijų; Pirmas Mišias
laikė ir priėmimo apeigas at
liko vyskupijos Šv. Y'ardo drGRABORIAI
gijos dvasios vadas kun. J.'
Clark. Po iškilmių bažnyčioj,
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
svetainėj buvo bendri pusry
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
IR SONOS
čiai. Naujų /įarių į draugijų
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
šiuo kart įstojo 20. Dabar or Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
meldžiu atsišaukti, o mono Turiu automobilius visokierua
gija didžiuojasi 80 veikliais Reikale
darbu būsite užganėdfntl
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANal 3516 arba 2519
i nariais. Didžiumų sudaro jau
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į
3319 Lituanica Avenue
nimas. Be abejo, narių skai
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
čius vis didės, nes čia daug
kursijas:
TcL CICKltO 592^
dar yra vyrų ir jaunuolių, ku
rie vis kaž-kodėl nopermato
BIRŽELIO "16 O-, Cunard laivų
svarbos tos didžiulės katalikų
QR.ABORTUS IR RALSA.MUOTOJA.il
linijos laivu “BERENGARIA”.
organizacijos. Šv. Y'ardo drau
Patarnavimo* gera* tr nebrangu*
Koplyčia dykai
718 W. 18th St.
gija turi 50 tūkstančių narių
Norintieji vykti su šiuo laivu, kuriuo vyksta
TeL MOMręe 2977
ekskursija į .UETUVOS EUCHARISTINI KON
■ j mūsų arkivyskupijoj, o visoj
Cicero, Illinois
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
šaly virš trijų milijonų. Tai
informacijų kreipkitės ,į “Draugą”.
didelė katalikybės jėga.
LIETUVIU ORABORrU8
Šiam draugijos susirinkįme Palaidoja už »16.44 lr aukftčtaa
SOL CMJKRO 294
Moderniška koplyčia dykai.
buvo renkama valdyba. Pasi M W.
IStk HL
Tet OAMal 9174
SYREVVICZE
Chioagn. tu.
liko visį senieji nariai, būtent:
ORABOIUUa
LAidotuvtan* pilna* pataroartinaa
[Juozas Juknialis — pirm., JogaUroo* pi m.ll
B.OPLTC1A DYKAI
I nas Skevis — vice pirm., Ka
1344 R. ŪRth Ata, Oiaem. IB.
ORABORJU9 IR IAIDOTUTIU
zys Šučius — rast.,- Aleks. Ske
TRD«JA1
---------------------- ------------------ Uvis — ižd. ir Jonas Juknialis 1444 WEST 44th STREET
«*rtr*»*a>* OMO—041*
A. MASALSKIS
— veikimo komisijos narys.
Shebtygan,

Wis.

—

Ar Važiuoji į Lietuvi) ?

LIETUVIAI

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

GRABORIUS

2314

W.

23rd

PI.,

Chicago

Chicago,

1439

49th

S.

Ct.

Cicero,

J. F. RADŽIUS

liauti

kius

per

geriausias

Atlantiko

ir

patogiausias

vandenynų’

ir

laikas

aplankyti

SO.

Phone

49th

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulanee Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EliOfc alS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Cicero

COURT

2109

J.J.

DUONAS

ke

saviš

Lietuvoje.

I.J.ZŪIP

Birželio 10 d. Sheboygano
įvyks Šv. Vardo draugijos pa
maldos Šv. Vardo bažnyčioj ir
piknikas mokyklos darže. Mū
sų choras dalyvaus programoj.
Pelnas šio parengimo bus pa
dalintas tarp visų Šv. Vardo
skyrių.
Birželio 2 d. mirė I>r. .T.
Zolileu, atsižymėjęs gydytojas

X

1741-1742

GRABORIUS

1410

yra

Yards

ANTANAS PETKUS

SIMON M. SKUDAS

Dabar

III.

UI.

Visi Telefonai:

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

■ t.

Tel. Boulevard 4139

.

Tel. LAFayeite 3572

J. Liulevičius
Graborių*
Ir

na:.MiinuotoJa*

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

Patarnauja Chica
goj* lr apylinkėje.
TSdelė Ir graži
Koplyčia dykai

(Neturime sąryšių su firmų
tuo

pdfciu

<092 Archer Avė.

vardu)

t
A
, ....

>1

......

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
/

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
, šiose lietuvių apylinkėse: - North Side,
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.!
Ambulanee patarnavimas dienų ar naktį.
PASAUKITE:

RE Public 31
2506 VVest 63rd Street

o

Trečiadienis, irŽPlio 6. 1934

D K A U O A S

Aukso medalį laimėjo

už.

St. Francis College: Ado-. rė labai aktualus. Vadinas, šįj
trumpi}, rašybą (shorthand)maitytė Pilėną.
{vakarę turėsime progos iš
Bacevičiūtė Marijona/ Ditchie į St. Therese College . Vištac’gerb. svečių išgirsti ir snžino-

GRAŽIOS MOS AKADEMIJOJ IŠKILMĖS

Pranešimai

JOHNSON CHICAGOJ

Chicagon atvyksta NRA ad

Šv. Kazimiero Akademijos

KETURIŲ METŲ KURSĄ dona, Dabulskytė Pranė, Dele
Helen, Fleming Mary, Pikely ! taitė Zofija.
tį, kaip tas svarbiausias lie Rėmėjų ekstra susirinkimas ministratorius Johnson. Penk
BAIGĖ 36 STUDENTĖS ' bunty June, Denny Gertrude,
tadienį jis sakys prakalbę. In
------------I Ditchie Helen, Fleming Mary, tė Antanina, Pleirytė Irena, Į Bryant and Stratton Collega tuvių tautos uždavinys atro bus ketvirtadienį, birželio 7

Raštutytė Teresė, Vištartaitė Bruno Angeline.
do tikroj prasmėj.
Rap. d., 3 vai. popiet, Šv. Kazimie ternational Ladies Garment
Zofija, Žiedaitė Adolfina.
i Marywood College: Martinro vienuolyne. Visos centro Workers’ unijos ‘susirinkime.
Ketvirtadienio vakare, bir valdybos narės ir veikėjos pra
Aukso sagutę laimėjo
už kiūtė Kazimiera,
Ties Railway Express ga
greitų rašymų mašinėle (type-į Chicago College of Com želio 7 d., Visų Šventų parap. Somos atvykti, nes susirinki
writing): Praninskaitė Janita. meirce: Kulbokaitė Agnietė. , salėj, Roselande, kur renkasi i lnas labui svarbus ir be to, radžium, 410 Milwaukee avc.,
Sidabro sagutę: Adomaity Mundelein College (vargo lietuviai ir iš West Pulln^no 5 vai. rengiama arbatėlė rė susprogdintu bomlta. 3 asme
ir iš So. Chicagos.
tė Elena, Bruno Angeline, De- nams) Praninskaitė Janita.
mėjų prieteliui kan. F. Keme nys sužeista.
Federacijos skyr. valdyba šiui pagerbti. Kadangi kan.
lehanty June, Adelė ZagūnaiBe studenčių tėvų ir gimi
tė.
Kemėšis ir jo draugai — prof. <
nių, iškilmėje dalyvavo sve
NAUJA
DRAUGIJA
Bronio sagutę; Dąbulskytė, čiai is Lietuvos kan. KerneVitkuš ir p. Babickas Chicap ė Mart ink vtė Pranė Va- r
Ci raš. Babic
gų apleidžia penktadienio ry
Cicero.
—
Gegužės
23
d.
ge

te anksti, dėl to tuo pačiu ka
Cikota, M. I
v" —....................................
I viciūtė Pranė, Totulytė Mar-I—
—
, *u> Kunigą*. A. Ii
I Ak raustome \lsą savo modelių
Pirmiausiai akademikių orKazimiera. Aleknaitė Aldona. C., kun. J. J .Jakaitis, M. 1. rb. kun. J. Vaičūnas sušaukė rtu su gerb. svečiais atsisvei aukštą lr sandėli po 1/, kainos.
125.0U0 stokus turi bfitl parduo
moterų ir merginų susirinki kinsime.
Valdyba
tas negirdėtai šėmomis kainomis.
Lengvais išmokėjimais ar cash.mų, kuriame suorganizuota
1150.00 Seklyėfų setai
nauja draugija vardu Ameri- United Litliuan’.an Americ
$2945
Rep lkos Lietuvių Katalikių Dūk- an Political Club of 9th ward
Kramer’o “Avė Maria”
ir
[Elena Kišonaitė Elena Petkiū- $ j
$145.00 Valgomų kambarių setai
lija.
terų Klūbas. Tikslas yra toks:] lurės pirmų susirinkimų ■ ir
liaudies dainelių. Po to vėl
i tė Stasė, Mosteikaitė Ona.
$29.45
Aukso medalį už aukščiau-1 Diplomus knygų vedimo ku-Į
darbuotis! labdarybei ir pa- jungtuvių jtaniinėjimę, nes du
akad. orkestrą pagriežė Baclfo
$08.00
Beklyktoms kaurui
rapijai, sukelti didesnį drau-j vietos klubai padarė tarpe sa“Procesionul waltz”. Pranė šių laipsnį moksle pelnė: Mic rse (Bookkeeping) pelnė: Bru
$19-50
giškunię savo tarpe, politikoj, Vęs tvirtų sųjungų. Kviečiami
Mickevičiūtė pasakė “Kaip kevičiūtė PnTnė.
no Angeline, .Dabulskvtė Pra
$150.00 Mliganui kantb. setai
padėti lietuviams kandidatams visi vietos lietuviai atsilanky-:
Šv. Kazimiero Akademija pri Dovanų už aukščiausių lai nė, Martinkiūtė Kazimiera,
Town of Lake. — šį vakarų
$2985
rengė-mus į gyveninių”; Ado ptelį tikybos moksle pelnė Žu Praninskaitė Janita, Stulgins- gegužės G d., visi tovvnoflakie- ir supažindinti lietuvius sve ti. Pramogų komisija turi pa
Skalbimui mašinos
kaitė Bronė, Vištartaitė Zofi- čiai ir apylinkių lietuviai ren timtaučiams. Išrinkta valdyba rengus gražių programų. Svelfina Žiedaitė pasakė atsisvei kaitė Emilija.
$39 50
Dovanų už aukščiausių laij3- ja.
kinimo kalbų. Kun. J. B. Klokasi į Šv. Kryžiaus parap. sa ir nutarta susirinkimus laiky- ė.iai turės progos įsirašyti
El<-ktrlkUu'-s UskMmės
riui pakalbėjus, svečias kan. 8ni lietuvių kalboje pelnė Būt-Į Stipendijas į aukštesnio mo- lę, nes turėsime progos pama ti pirmų trečiadienį kiekvie klubų.
$8950
kslo įstaigas pelnė sekančios: tyti svečius iš Lietuvos: kan. no mėnesio.
Kemėšis baigusioms akademi kiūtė Ona.
Susirinkimas įvyks birž. 7
jų išdalino diplomus.
Muzikoj diplomus pelnė:
Geležinės lovos; visų dydžių
St. Xavier College: Micke F. Kemešį, Vilniaus Geležinio Tat, šį trečiadienio vakarų, d., 7:30 v. v., adresu 1G3 E.
$3-95
Keturių metų akademijos Prani"sk“it5 Janita, Stasiu- vičiūtė Pranė, Žiedaitė Adol Fondo pirmininkų, Žemės ūkio birželio 6 d.( po pamaldų, į- 107 St. (Strumilo svetainėj).
Vnitvfn Tovn
Nariai prašomi atsilankyti
fina.
akademijos prof. B. Vitkų ir l vyks susirinkimas parap. moPilnos vatos matrasai
kursų baigė šios: Adomaitytė
laiku,
nes
yra
daug
darbo.
Bus
Gerb.! kykloj. Pageidaujama, kad na
Dovanas už veiklumų moky-i Ds Paul University: Maci- rašytojų B. Babickų.
$4-95
Elena, Agurkvtė Adelė, Alirenkama
nauja
valdyba
šiems
svečių misija mums, amerikie ręs ragintų visas savo drau
liūnaitė Zofija, Bacevičiūtė1 klos darbuotėje pelnė: Pranin- kaitė Ona.
9x12 vailokiniai kailiai virtuvėms
Marijona, Bailey Rose, Bruno'skaitė Janita, Bronė SfulginsRosary College: Žukaitė E- čiams, vra begalo svarbi, nes ges ir pažįstamas prisirašyti metams ir bus rišami kiti
$3-98
svarbūs
klausimai
klūbo
ir
naRap.
Vilniaus
klausimas
vėl
pasida

I
*
milija.
•
Angeline, Caikauskaitė Mari- kaitė.
$50.00 gesintai pečiai
Irių naudai. Po susirinkimo ge
,
$28-75
j ra muzika, dykai užkandžio lr
$21.00 Iiiner spring matrasai
! pasilinksminimo. Įžanga dy
$8-95
kai.

Praėjusį sekmadienį Šv. Ka- Kulbokaitė Agnietė, Macikaitė
zimiero Seserų Akademijoj į- <>na, Martinkiūtė Kazimiera,
vyko gražios iškilmės 'sųryšy Meiliūnaitė Ieva, Mickevičiū
tė Pranė, Mikšaitė Genė, Mont
su mokslo metų užbaigimu.
Po palaiminimo Šv. Sakra vilaitė Stefanija, Miliauskaitė
mentu akademijos koplyčioje, Gene, Paukštytė Birntė, Pikekurį suteikė svečias iš Lietu- lytė Antanina, Pilipavičiūtė
vos kan. F. Kemėšis, asisjtuo- j Ona, Plančiūnaitė Alicija, Prajant kun. P. Vaitukaičiui "jr ninskaitė Marijona, Raštutytė
P.
Katauskui;
auditorijoj iš-iTeresė,
Stakauskaitė
Elena,
pildyta
graži programa.
ĮSta.gias.caiW
Br„aė, Tam*

DIDELE ZINiA

NEPRALEISKIME PROGOS

Paul P. Barsheack,

laikinas korespondentas

en
daugumoj vietų Chesterfield yra plačiausia£
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Illinoiso katalikų ligoninių
sąjunga turi metinį suvažia
vimų l>rake viešbutyje.

z

* * -• .o-*-? 'imo-ė?
’O ', "t

ĮRENGTAS VASARNAMIS

Išrendavimui arba pardavi
mui, Lakewopd, Mieli., arti
Muskegon. Sietinės liūtys, ge
li keliai, žvejojimas, maudymos $20.(X) į mėnesį.
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South Shore ./979
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•Hokn b.

-
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n

borden

Lietuvis Advokatas
2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

Iž.
*
■

—ima gerų daigtų pagaminti

gerus daigtus.
r-lengvi, nunokę tabakai, ku
riuos mes perkame dėl Chester
field reiškia lengvesnį ir geresnį

i

■

!#•

-

auginamas žmonės žino, jog leng
vi, nunokę tabakai perkami dėl

<

’

■

i

...
Z

'<

(Metropolitan Stato Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarai's 6 Iki 9
Telefonas CANai 1175

šimtai kitų hargenų šiame di
džiuliame išpardavime. ALi'minklte didžiausią Ir pulk irus a rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nus Josepli .lozaltls. vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-23-25 South
Halsted St.
Atdara Antrad.. ketvirtad Ir
šeštudlen.'o vakarais iki 10 vai.

Pilono Pnospi'i't

1354

EDWARO TROST
PAIMTINO and DECORATTNC,
HAKlIftAltE and PAINT STORE
3111 W. SSrd Str.. Chieago

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Cblcaso, 111.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
-

j./

z

i

Telefonas REPublie ttflUO

Chesterfields.

skonį.
—kaip Chesterfields tinkamai ir
vėsiai dega priguli nuo kaip įie

Ir todėl, jog Chesterfields pa
gaminti iš tinkamiausitf taba
ko rtįsių yra lengvesnis cigaretas, cigar etas, kuris turi
geresnį skonį.

gaminami. .

Nėra

jokio

užvaduotojo

dėl

»....

Residence Phone
Engleworxl 5*410

Busi'ness Phone
Englevvood 5S83

P. CONRAD
MODERN PHOTO
KT1DIO
Jrengta
HollyvnKMl Avienomis
AUKŠTOS Rllš’ES
PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar

<atr1e perkate anglis IS rlral/erlų, siųskite Juos j CRANf
COAL CO. Gausite geresnei
inglls. už mažiau pinigų,
Pm-ahontas M. IL tiktu t $7.04
tonas.

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

I ———1^—

——-...... —«

POPIERPO4AM Ir PENTĮ'IMAM

1

Atliekame visus namų dabini'mo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1934 ni. popieros rolė — Re.
JOSEPH APGAITIH
IROS R. 50th Avė.
Cicero, III.
Tel. Lafayette «7I»

įcero
pas S. P. BUKAUSKĄ
4938 W. 15th 'Str.,

C T C E R O
dabar eina
išpardavimas maliavų labai
pigia WH0LESALE kaina.

Gera proga sutaupyti
pinigus.

CLIMAX, Sieninės popieros valy-

....... 3
25c
................... ‘1.59
8EA Craft Spar Varnlftas. Galio

Int. Gloas Enamel Maliava, taip
lengvai užsideda kaip Ir maliava,
džiūsta. Itlengvo, kaip gloss arba
enamel *— kvorta...........
Raitas Enamelfk, išdžiūsta | 4 va
landos, kvorta ................ uy

YANAS HfflDWARE &
PAINT COMPANY
$747 WERT (ISrd STREET
Tel. Proepect 1297

